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Laukia kardinolo.
New Yorke laukia atva

žiuojant amerikiečiu-katali- 
ku kardinolo Farley. Polici

jos departamentas jau pasky
rė 1400 policmanu to kardi
nolo pasitikimui.

Kalėjimų gyventojai.
Biuro, besirūpinantis žmo

nių sąrašu Suvienytose Val
stijose, praneša, kad 1 sau
sio d.* 1910 metais kalėjimu 
gyventoju valstijose buvę 
113.579 žmonės. Per vienus 
metus į kalėjimus buvo nu
teista 479,763 žmonės. Ap
skaityta, kad ant kožno šim
to tūkstančiu liuosu gyven
toju yra 125 kaliniai. .Kitaip 
tariant iš 800 žmonių vienas 
tebesėdi kalėjime.

Gyvuliai ir vaikai.
Ant ištirimo gyvuliu veis

lių ir pramonės per metus iš
leidžiama apie trįs milijonai. 
Dabar vienas senatorius įne
šė bill’iu, kad būtu paskirta 
30 tūkst. doleriu tardymui 
vaiku darbo sąlygų fabrikuo
se. Senatoriai pakėlė bal- 

’ sus, kad tai per dideli pini
gai ir bill’ius likosi atidėtas. 
Ir išeina, kad gyvuliai bran
gesni nei vaikai.

McNamaras gundo.
Prokuroras, kuris vedė da

lyką broliu McNamaru, žada 
išgauti juodviem susimylėji- 
mą, jei tik jie išduotu dau
giau žmonių. Prokuroras ma
no, kad tai ne tik juodvieju 
darbas buvęs ir jie turėję 
padėjiku.

Lawrence’o streikas.
Lawrence, sausio 20.— 

Streikieriai daro prisirengi
mus didelei demonstracijai 
sutikt William D. Haywood.

Teisėjas Mahoney išteisino 
aštuonis darbininkus, ku
riuos kaltino dinamitavime.

Daugelis , streikuojančiu 
darbininku nori pereiti per 
tiltą į South Lawrence’ą, ku
rį daboja kareiviai. Vadovai 
juos nori nuo to žingsnio su-
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ratorius stengiasi nubaust 
kompaniją ant 10,000 dol. už 
peržengimą tiesu. Pagal 
naujas tiesas darbininkai ne
turi ilgiau dirbt, kaip 16 vai. 
ant dienos, bet jei yra būti
nas reikalas, tai turi pasilsėt 
bent 8 vai., iki nepristos vėl 
prie darbo.

Laimėję streikieriai grįž
ta prie darbo.

Mexico City, sausio 22.— 
Streikuojanti audėjai visos 
Mexicos respublikos sugrįžo 
atgal prie darbo, apart steitu 
Pueblo ir Tlaxacala. Tikisi 
susitaikyt ir tuose steituose. 
Streikieriai laimėjo savo 
svarbiausius reikalavimus.

Sviestas atpigo.
New York, sausio 25 d.— 

Iš priežasties sunaudojimo 
pereitą sąvaitę daugiau svies
to negu šiuom laiku pereitą 
metą, sviestas atpigs dviems 
centais ant svaro.

Tamsi diena trustams.
Detroit, Mich., 23 sausio. 

—Jung. Valstijų teisėjas An
gell atsisakė panaikint ap- 
skundiiną New York Colwell 
švino kompanijos už peržen
gimą prieštrustiniu tiesu. 
Tardvmas atsibus 30 sausio, v

Buffalo, N. Y., 23 sausio. 
Teisėjas Hazel nubąudė4New 
Yorko Standard Oil Čo. ant 
$55.000 už peržengimą tarp- 
steitiniu komercijos tie
su. Kompaniją kaltina už 
143 peržengimus ėmime tam 
tikru Javoro pervežimo privi
legijų nuo Pennsylvanijos ir 
New York Central geležinke
liu ant siuntiniu iš Orleans 
N, Y. į Burlington, Vt.

Minėtos geležinkelio kom
panijos jau buvo nubaustos 
pirrrfiau už tokius prasižen
gimus.

Dabar Lawrence strei
kuoja sekanti fabrikai:

Wood Mills—6,600; Aier 
Mills—4,000; Washington 
Mills—5,000; Arlington Mills 
—5,000; Pemberton Mills — 
6,000; Lawrence Duck Mills 
— 6,000; Everett Mills-2,400; 
Prospect Mills—700; Pacific 
Mills—4,000; Atlantic Mills 
—4,000.

Equadoriaus sukilėliai 
susitaikė.

Washington, sausio 23.— 
I čia pranešta, jog mieste 
Guayaquil pasiuntinys val
džios ir sukilėliai pasirašė 
ant sutarties, kad užbaigt 

' tarp ju esančius nesutikimus. 
Tik’gaila, kad toji sutartis 
ne ant ilgo, nes toje respub- 
likėlėj nesutikimams nėra 
pabaigos.

Geležinkelis nepildo tiesų.
New York, sausio 23.— 

New York, New Haven ir 
Hartford geležinkelio kom
panija liko patraukta i teis
mą už peržengimą tiesos 16 
vai. darbo geležinkelio dar
bininkams. Valstijos proku-

Linčiuoja moteris.
Hamilton, Ga. sausio 23 d. 

—Gauja iš 100 žmonių už 
puolė ant Harris pavieto ka
lėjimo, išsivedė keturis juo
dukus ir vieną juodukę mo
terį ir visus pakorė artimam 
miške. Pakorus ištuštino 
savo revolverius, padaryda
mi nelaimingųjų kūnus kaip 
rėčius.

Kerštas pakilo už nužudy
mą juodukais pasiturinčio 
ūkininko Norman Hadley.

Žmogus su dviem širdim.
Rochester, N.Y., sausio22 
Čionykščiam ligobūtyj lau

kia operacijos nekoksai John 
Dent, kuris turi dvi širdis: 
vieną vienam, kitą kitam šo
ne.

Dent, sako, nieko nežinojęs 
apie tai, jog pas jį yra per
teklius širdžių.

Cukrus atpigs.
New York 250. Visokiu ru

siu cukraus kaina nupuolė 
fO c. ant šimto svaru.
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Chini joj.
Pekinas, 24 sausio. —Y uan - 

Shi-Kai jau neturi vilties su
taikyti republikonus su im- 
peratoriečiais. Bet Manču 
dinastija dar pasirengus gin
ti savo reikalus iki paskuti- 
nosios. Karalių skarbinyčios 
Mukdene visi brangumynai 
ir briliantai bus suvartoti 
kovai su republikiniais. Pas
kutiniai turi daugiau kariu
menės. Iš nekuriu vietų pra
neša, kad imperatoriečiu ka
riumenės likučiai ir tai pabė
go.

Mongolijoj Rusija rengiasi 
šeimininkauti. Ne be Rusi
jos įsikišimo įvyko ir Mongo
lijos atidalinimas.

Vokietijoj.
Ligišiol socijalistai laimė

jo 99 vietas. Dar kelias vie
tas tikisi laimėti. Pasisekė 
atimti kataliku drūtvietės, 
kaip Koelnas, Dusseldorf as 
ir kitos.

Berlyne iš 8 vietų socija
listai laimėjo 7. Tiktai dis- 
triktą, kur patsai vokiečiu 
kaizeris gyvena, pralaimėjo 
septyniais balsais. Kaizeris 
liepė eit balsuot visiems savo 
ministeriams, šiaip būtu pra-

Dabar socijalistai turi 99 
atstovus, konservatoriai—69, 
katalikai — 107; laisvama
niai—34.

25 sausio atsibus paskuti
niai perbalsavimai ir tuomet 
paaiškės, kas valdys Vokie
tijoj. Ar socijalistai išvien 
su pirmeiviais, ar katalikai 
su dvarponiu partija. Kad 
pirmieji turėtu 1 didžiumą, 
jiems reikia trijų balsu.

Laike rinkimu įvyko dau
gybė suktybių-
Karė Italijos su Turkija.
Konstantinopolis, sausio 24 

d.—Į čia praneša, jog turkai 
padarė didelį užpuolimą ant 
italijonu koliumnos Garga- 
resh miestelyj pereitą ketver- 
gą. Italijonai pasitraukė 
atgal link Tripolio, palikdami 
150 užmuštu savo kareiviu 
ant mūšio lauko. Beąbejo- 
nes,krito iš abeju pusiu, bet 
turkai savo nuostolius slepia, 
nes ju visados daugiau išku- 
lia.

Rymas, 24 sausio. — Italu 
kariumenė Tripoli turi 32 or
laiviu ir tiek jau lekiotojo. 
Dabar italai rengiasi į Tripo
li gilumą patraukti. Sykiu 
su kariumene lėks ir orlai
viai. Jie iš augštumos tė- 
mys priešu manevrus. Buvo 
mėginta iš orlaiviu mėtyti 
bombas. Bet tasai mėgini
mas nelabai tepavyko. Patė- 
myta, kad lekiotojai laike 
karės darosi labai nervingi ir 
negali išturėti daugiau, kaip 
tris mėnesius.

visi kiti ligonbučio pridabo- 
tojai, prigulinti į Turkijos 
Raudonosios Delčios Ligon
bučio draugiją.

Anglija bijo sukilimo

Belfast, Airija, sausio 24 
d.—Išduota paliepimas ke
liems pulkams raiteliu ir 
pėkstininku būti prisirengu
siems atvykt į Belfastą, jei 
čia iškiltu demonstracija Tau
tininku ir Unijistu kaslink 
savy valdos “Home Rule”.

Ministerial sugrįžo.
Madridas, Ispanija, 23 saus. 

—Kanalejas ir kiti ministe
rial vėl sugrįžo į savo vietas. 
Manoma, kad visas šitas at
sistatymas buvo padarytas 
.tyčia, kad pakėlus karaliaus 
garbę. Mat, jisai susimylė
jo ant žmogaus, kurį Kana
lejas norėjo nudėti. Kara
lius susimylėjo ir Kanalejas 
atsistatydino. Dabar susi
taikė.

Siunčia daugiau kariu“ 
menes.

Paryžius, 23 sausio.—Fran- 
cūzijos valdžia siunčia dau
giau kariumenės į Moroko. 
Kariška taryba mano, kad 
reikės nuo 60 iki 80 tūkstan
čiu kariumenės.

Bus parduoti laivai.
Shanghai, Chinij.ay 24 sau

sio. —Respublikos valdžia pa
reikalavo iš chinu kupčiu na
vigacijos kompanijos $7,000,- 
000. Jeigu ta suma nebus 
įmokėta, tai bus parduoti 
laivai. Kompanijos pirmi
ninkas žadėjo pasitarti su 
šėrininkais.

Popiežius ginkluojasi.
Rymas, 23 sausio.—Pra

neša, kad ir popiežius pradė
jo ginkluotis. Gal būti, kas 
dar nežino, kad popiežius tu
ri savo šveicaru gvardiją. 
Dabar tu gvardijonu skaičius 
pakelta iki 500 vyru. Visuš 
juos apginkluota naujausiais 
ginklais. Kardinolas Męrry 
del Vai sutinka "su popiežiaus 
noru. Iš kasos reikia išduo
ti labai daug pinigu.

Seniau popiežius turėjo sa
vo karalystę Italijos viduryj. 
Sostinė buvo Rymas. 1861 
metais tą karalystę jam atė
mė, nes visa Italija liko su
vienyta po svietiška valdžia.

Streikieriai neklauso 
valdžios.

Buenos Ayres, 24 sausio. — 
Valdžia išleido paliepimą,kad 
visi geležinkeliu streikieriai 
grįžtu prie darbo dėlei visuo
menės gerovės. Streikieriai 
atsakė, kad valdžia išvytu 
skebus, tuomet tik galės ra
miai dirbti. O skebams te
gul valdžia pa j ieško vietas.

RUSIJOJ
Badas.

Badas milžiniškai plečiasi. 
Valdžia ne tik pati nieko ne
veikia, bet draudžia gelbėti 
ir pašalinėms draugijoms. 
Čeliabinske uždrausta rinkti 
aukas badaujančiu šelpimo 
draugijai.

Iš Jalutorovsko (Sibire) Dū
mos atstovas praneša, kad ten 
duonos pristatytojai turi ne
paprastai didelį pelną. Jiems 
už duoną mokama 10 • kap. 
brangiau, negu vietinės duo
nos kainos. Valdininkams 
tai naudinga, nes jie ima 
baisius kyšius.. To pelno už
tenka visiems ir juo gražiai 
pasidalina. Vietinė badau
jantiems šelpti draugija siū
lėsi pristatyti duoną papras
ta kaina. Gubernatorius ne
sutikęs.

Laikraščius, kurie rašo 
teisybę apie badą, jau bau
džia ir žada dar smarkiau 
bausti.

Carizmas Persijoj.
Geresni rusu laikraščiai 

piktinasi valdžios korimais 
Persijoj. Tabrize pakorė fi- 
daju (persu patriotu) vadovą 
Hadži-Al i- Davafuruš, redak
torių revoliucijoniško laik
raščio “Suruk” ir visu ger
biamą kunigą-mullą Sihett- 
ul- Islam. Ant užmetimu val
džia atsako, kad ramys per
sai džiaugiasi tomis žadinė
mis, nes būsią ramiau gy
vent.

Medžlis (atstovu rūmas) 
išsiskirstė, bet nauji atsto
vai vargiai bus paklusni caro 
valdžiai.

Anglu stambiųjų kapita
listu dienraštis “Times” sa
ko, kad anglu kariumenės 
Persijoj esą neužtektinai,kad 
anglams' reikią užimti visus 
Pietų. Persi jos uostus.

Indijos valdžia nori iš ry- 
tu Persijos sudaryti naują 
karalystę, kuri klausytu In
dijos ponijos.

Tu kraugeriu gomuyrs, 
turbūt, negalima prisotint.

labai mažai girdėt. I ju tar
pą įsispraudė daugybė šnipu, 
kurie tarnavo ir valdžiai ir 
revoliucijai. Didžiausiu ju- 
došium buvo Azefas, kuris 
buvo stambiausiu juju vado
vu. Bet dabar, rodosi, re-

LIETUVOJ
TĖVYNĖS GARSAI.

Gražiai atsidėkoja. Kun. 
Tumas parsivežė iš Amerikos 
gražiu pinigėliu. Dabar už 

voliucijonieriu apmirimas pa-. tuos pinigus jisai gražiai at- 
sibaigia. Daugybė šnipu jau sidėkoja, išjuodydamas, kiek 
nudėta, daugybė pažinta, tik galėdamas, Amerikos lie

tuviu gyvenimą. Jau dauge
ly vietų jisai laikė savo pa
skaitas, o dabar dar rengiasi 
klajot po visą Lietuvą. Pe-< 
terburge, pradėdamas pa
skaitą, jisai viešai pasakė 
kalbėsiąs tik apie juodąsias 
gyvenimo puses, o gerųjų ne- 
liesiąs. Jisai vadina ameri
kiečius dvasiškais nuskurę- 
liais ir doriškais nupuolėliais. 
O už tai, kad geros širdies 
(bet mažo proto) žmonės jam 
sudėjo 34 tūksta'nčius, jisai 
vadina juos dar medegiškais 
nuskurėliais. Tos paskaitos 
taip melagingos, kad net po
nas Sirvydas jomis neužga
nėdintas.

New Yorko didele skola.
New York 25 sausio, Fi

nansų departamentas pridavė 
New Yorko majorui Gayno- 
rui atskaitą, kurioje pasaky
ta, kad miesto skola siekia 
1,037,811,718 (vienas bilijo
nas.) Ta skola ant 20 mil. 
didesnė negu visu Suvienytu 
Valstijų skola.

Italija išpildo Prancūzijos 
reikalavimus.

Roma, sausio 24 d.—Itali
jos valdžia apskelbė, jog 29 
turkiški viršininkai paimti 
italijonais nuo francūziško 
krasinio laivo Manuoba bus 
tuojaus paleisti ir atiduoti 
francūzu viMdžiai.

Ištyrus, pasirodė, jog tarpe 
suimtųjų yra 4 gydytojai, o

Buenos Ayres, Argentina, 
24 sausio.—Diplomatiški ry
šiai tarp Argentinos ir Pa- 
raguajaus bus pertraukti, 
jei Paraguajaus valdžia ne
duos atsakymo ant Argenti
nos reikalavimo. Paragua
jaus revoliucijonieriai užpuo
la ant Argentinos laivu ir 
šaudo į juos.

Neužganėdinti Taftų.
. Manila, Filipinai, 24 sau-

Ramus lenkai, kurie labiau 
ramybę mėgsta, didžiai nu
liūdę dėlei nuolatiniu val
džios persekiojimu. Dabar 
Varšavoj susidarė tautiškas 
komitetas'(slaptas), kuris iš
leido atsišaukimą į visus len
kus. Jisai kviečia juos ap
skelbti Lenkuose traurą (ge- 
dulį). Kožnas lenkas turi 
nešioti gedulio ženklus (juo
dus drabužius ir tt.). Žino
ma, iš tokio protesto nieko 
neišeis. Bet Varšavos ge
neral-gubernatorius Skalū
nas išleido atsiliepimą, kad 
visi panašiu apskelbimu pla
tintojai ir visi tie žmonės, 
kurie ju klausys, bus bau
džiami pinigine bausme ir 
kalėjimu. Valdžios bernai 
visai pradėjo kvailioti. Ne- 
nor žmonėms leisti savo nu
liūdimą, parodyti.

Tarpe revoliucijonierių.
Rusijoj yra dvi revoliuciji- 

ni partiji: sočijaldemokratai 
ir socijalrevoliucijonieriai. Jos 
tarp savęs daug kuomi ski
riasi. Socijalrevoliucijonie
riai pripažįsta terorą (užmu-

šio.—Iš čia praneša, kad fili- šipėjimus), jie nori kitaip iš- 
piniečiai labai nenori, kad į rišti žemes klausimą ir tt. 
prezidentus pakliūtu Taftas. Paskutiniais laikais apie juos

nudėta, daugybė pažinta. 
Rudenį ju užsieniu kuopos 
buvo padarę suvažiavimą ir 
nutarę pradėti terorą. Kad 
apsidraust nuo šnipu, kož- 
na kuopa veiks skyrium. Se
niau buvo kitaip. Viskas pri
gulėjo nuo centro leidimo. 
Reikėjo, kad į tą centrą pa
kliūtu Azefas ir jo rankose 
buvo visi siūlai, jisai žinojo 
visus sumanymus. Dabar 
kožna kuopa galės veikti 
skyrium. Jeigu išdavėjas įsi- 
spraus į kokią kuopą, tai a- 
pie kitos kuopos darbus jisai 
nežinos. Kad išardžius so- 
cijalrevoliucijonieriu pienus, 
valdžia tyčia leidžia paska
las, kad. supjudyti vadovus. 
Dabar paskleistas bjaurus 
melas apie Burcevą, kuris 
suseka visus judošius ir pa
skelbia ju šunybes.

Socijalrevoliucijonieriai tu
ri daugiausia pasekėju tarp 
vargingos inteligentijos, tarp 
miestiečiu- Mažai tarp dar
bininku. Mat, jeigu pasise
ka nudėt kokį ministerj, tai 
tokia kova labai supranta
ma; labai effektiška.

Kas kita socijaldemokra- 
tai. Tai miniu partija, ji 
nepripažįsta teroro. Rusu 
socijaldemokratu (kitaip dar
bininku) partija susideda iš 
autonomišku daliu (rusai, 
latviai, lenkai, žydai). Jo
sios visos sudaro bendrą par
tiją. Revoliucijos metu va
dovavo darbininku partija. 
Antroj Dūmoj ji turėjo ga
lingą frakciją, kurią paskui 
senatas katorgon nuvarė.

Trečioj Dūmoj jie turi 
irgi viešai veikiančią kuopą, 
nors nedidelę (16 žmonių), 
bet nuosekliai veikiančią ir 
nepaprastai darbščią. Tie 
keli žmonės daug kraujojval- 
džiai sugadina. Be frakcijos 
partija turi dar viešai vei
kiančias unijas (profesijona- 
lines sąjungas), apšvietimo 
draugijas, vieną-kitą viešą 
laikraštį. Bet tą veikmę bai
siai trukdo valdžia. Kaip tįj< 
nuuodžia, kad kokioj unijoj, 
ar draugijoj vadovauja susi
pratę darbininkai, tuoj už
daro. Todėl darbininku par
tija negali pasitenkinti viešu 
veikimu. Ji turi daug slap
tu organizacijų, tai yra pati 
darbininku partija yra slap
ta, įstatymais draudžiama, 
organizacija. Už prigulėjimą 
prie partijos teismas baudžia 
katorga ar ištrėmimu. Bet, 
nežiūrint tu persekiojimu, 
slaptoji partija auga. Užsie
niuos ji leidžia savo slaptus 
laikraščius (“Socijaldemo- 
krat”, “Prawda”, “Raboča- 
ia Gazeta”). Viena nelaimė, 
kad partija suskilus į kelias 
frakcijas, kurios tarp savęs 
nesutinka. Yra net tokiu 
vadovu (Martov, Dan, Potre- 
sov), kurie nepripažįsta ir 
nori išardyti slaptą partiją. 
Jie nori kokiuo nors būdu 
prisitaikyti prie caro įstaty
mu. Bet didžiuma partijos 
taip sako: “išnaudosime kož- 
ną vietelę. Kur galima—vie-

Geras įstatymas. Kun. 
Marma “Vienybėje” plačiau 
apkalba apie Dūmos priimtą 
ir caro patvirtintą įstatymą 
apie valstiečiu turto globoji
mą. Tasai naujas įstatymas 
duoda teisę valsčių (gmi
nų) teismams uždėti ^glo
bą ant turto tu žmonių, <ku
rie begirtuokliaudami/ gali 
žmoną ir vaikus paleisti uba
gais. Valsčiaus teismai turi 
tai padaryti ne vėliaus dvie
ju savaičių po tam, kada su 
tuo reikalu kreipėsi žmona, 
artimieji giminės, sodžiaus 
(kaimo) sueiga, kuris nors iš 
valsčiaus Valdininku (viršai
tis, seniūnas). Beto 9 punk
tu leidžiama uždėti globa 
tuojaus, dar prieš pačios by
los nagrinėjimą, jeigu būtu 
svarbios priežastįs.

Bet dėlto, kad šis įstaty
mas būtu gerai pildomas, 
reikia, kad valsčiaus teismai 
būtu žmoniškesni. Juk da
bar mūsų valsčių teisėju di
džiuma, tai tie patįs girtuok
liai.

Varnas varnui į akį nekirs.

Šiek-tiek iš praeities. 
“Giltinė”, plėšiku organiza
cija, veikusi Suvalkų gub. 
1907 m., labai plačiai buvo 
pagarsėjusi. Dabar “Dilgė
liu” N2 apie ją primena Z. A. 
straipsnely: Garsieji giltinie- 
čiu darbai.”—Vienas laikraš
tis apskelbė juodus giltinės 
darbus. Giltiniečiai, many
dami, kad taip parašė X., 
nuėjo visa gauja (žinoma, su 
ginklais) pas X ir, su riksmu 
ruki v-verch! pareikalavo at
šaukti tą straipsnį...

Kitą kartą giltiniečiai su
sirinko aptarti savo garsiuo
sius darbus, pagalvoti, kur 
toliau darbuotis. Ir galu-ga- 
lais nutarė pareikalauti pini
gu iš tūlo ūkininko. Mat, 
pritrūko pinigu girtuokliavi
mui ir paleistuviavimui. Ant 
klausimo, kuo prasikalto ta
sai ūkininkas buvo atsakyta: 
“jisai buržujus”.

Giltiniečiai pinigus plėšė ir 
rinko organizacijos reika
lams. Kaip paskui pasirodė, 
tai jie tuomi organizavo kar
čemų girtuoklius ir paleistu- 

šai, kur negalima—slaptai”, vystės namu gyventojus.
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“Rankpelnio’/ N1 labai 
gražiai pajuokiama pono J. 
Gabrio biznis:

“Seniaus apie Lietuvą žinojo gal tik 
koks kupčiapalaikis, kurs per Virbalį, 
užsieniuosna žąsis iš Lietuvos gabenos... 
o doras žmogus, mokslininkas, apie Lie
tuvą nieko nežinojo,—na gal pagaliaus 
tyčia buvo apsimetęs nieko nežinąs...”

Bet dabar visai kitaip:
“Paryžiaus bulvaruose ponaičiai su 

panelėmis romansuodami, taipogi nei 
apie ką kitą nekalba, kaip tik apie Lie-. 
tuvą... Lig karnavalo, žiūrėk, kiek yra

• laiko, o jau Paryžius rengiasi Lietuviy 
informacijos biuro metines sukaktuves 
švęst...

Lietuva jau garsi! Nors ką jinai yra 
padarius? Siek-tiek prūsams kiaušiniu 
pardavė, šį bei tą iš prūsy vogčia parsi
gabeno. ”

“Draugas” N3 sakosi gir
dėjęs, būk Amerikon greitu 
laiku žada atvažiuoti Lietu
viu Mokslo Draugijos kolek
torius rinkti aukas Lietuviu 
Tautos Namams Vilniuje. 
Kuomet bus tas girdas pa
tvirtintas, “Laisvė” plačiau 
atsilieps tame klausime.

“Laisvės” N1 tilpo “Tėvy
nės Garsuose”žinia, kaip gra
žiai pasitiko Kybarty žanda
rai savo ištikimus tarnus Tu
mą ir šnipą 1 Olšauską. Tą 
mūšy žinią įdėjo savo skil
tyse 4 ‘Keleivis”, "rpridurda- 
mas, jog jau seniau r turėjęs 
apie tai žinią. Dabar “Ko
vos” N3 apie tai rašo vienas 
sąjungietis, pasiremdamas 
privatišku laišku .Bet štai kas 
tėmytina: nė vienas”; kitas 
laikraštis nė per pusę lūpy 
apie tai neprasitarė! Tik vie
na “Tėvynė” turėjo tiek do
ros ir tiek drąsos, kad pa
skelbti tą faktą. Dabar jau 
negali būt abejonės, kad ir 
Lietuvą pasieks ta žinutė!

“Draugo” N3 tūlas Exter- 
nas ginčyjasi su “Lietuvos” 
korespondentu, kuris pasakė, 
kad pusiau pamišusio kapu
cino pamoksluose yra ir nau
dos ir blėdies. Nauda—tai 
agitaciją už blaivystę, blėdis 
—tai pirmeiviu keikimas. Už 
tokį, vistik jau labai manda
gu atsiliepimą, nabagė “Lie
tuva” gauna nuo “Draugo” 
pipiry:

“Daug ko trūksta mūšy cicilikams: 
ir liogikos ir takto, ir apšvietimo. Ir 
kur jiems? Juk liogika tai sveiko proto 
atributas, taktas tai kultūros vaisius, o 
jy apsišvietimas...”

Nabagė “Lietuva”! Juo ji 
arčiau prie “Draugo”, juo 
tas daugiau šiaušiasi, net ci- 
cilikais vadina.

“Tėvynės” N3 p. K. Rač
kauskas rašo apie S. L. A. idė
jos darbus.

“Apšvietos bei doros lietuviu tarpe 
pakėlimui Susivienyjimas steigs knygy
nus, skaityklas, išleidines švietimo raš
tus, skirs dovanas rašytojams už gėry 
rašty parašymą, teiks pašalpas einan
tiems augštuosius mokslus. Susivieny- 
jimas rengs paskaitas...

Pažiūrėję arčiau, pamatome, kad iki 
šiol didesne dalis viršiaus paminėtu dar
by buvo tiktai ant popieros. .. Gi įkūny
ti reikia dėl šiy dviejy priežasčiy: pirma 
Sus. Liet. Am., kaipo didelė organiza
cija, gali labai daug padaryti gero savo 
nariams ir, abelnai lietuviams, steigda
mas knygynus, rengdamas paskaitas...”

Žinoma, kas ką gali turėti 
prieš knygynus, skaityklas, 
jaunuomenės šelpimą... Bet 
žadinys, tai dar tik sapne ra
dinys.

“Strahdneeks” praneša, 
kad gruodžio mėn. vokiečių 
socijalistai persiuntė slaptam 
latvių laikraščiui “Zihna” 
(eina Bruxelly) 2.000 markių. 
Vokiečiai remia tap-pat len
kų darbininkų laikraštį Ka- 
tovicuose, kuriam kas metai 
suteikia kelioliką šimtų mar 
kiy paramosf Rusai socijalis
tai tap-pat gauna iš vokiečių 
darbininky partijos iždo ma
teriališkos paramos. Ir, ro
dosi, 1908 m. Paryžiaus soci- 
jalisty dienraštis “Humani- 
te” būtų miręs, jei ne gausi 
auka, kurią Jauresui(Žoresui) 
persiuntė Bebel is, pažymėda
mas, jog socijalistai visy ša
lių privalo remti vieni kitus. 
Tie faktai geriausia liūdyja, 
jog vokiečiy darbininky va
dai nėra užsikrėtę kity tauty 
neapykanta. O ponas Sirvy
das norėtų prie jų prisigre
tinti ir pasisodyti greta savęs.

Labdarybė.
Žmogus, kuris dirba, turi 

teisę reikalauti, kad būtų 
aprūpintas ne vien šios die
nos pragyvenimas. Nelai
mingam priepuoliui ištikus, 
susirgus, senatvės susilau
kus,—taip-pat dar reikia gy
venti, reikia valgyti. Bet 
dabartinė visuomenė rymo 
ant negero fundamento. Ji 
iščiulbia iš žmogaus xįsus sy
vus, o paskui bastykies, kur 
norėdamas. Ir fabrikantai, 
ir valdininkai, ir inteligentų 
didžiuma turi užtikrintą duo
ną senatvėje. Neturi jos tik 
vargo žmonės. Dėlto tatai 
apsišvietę darbininkai ir sta
to vienu iš pirmųjų savo rei
kalavimų: “duonos kąsnis 
senatvėje!”

Bet ką ant to atsako val
džia ir kapitalistai? Jie skun
džiasi, kad ižde nesą pinigų, 
kad valstija ir taip turi be
gales visokių išleidimų, 
kviečia pasitikėti gera 
džia gailingų žmonių, 
nurodo į labdarybę.

Šiomis dienomis Amerikoj 
buvo toksai atsitikimas. Be
darbis darbininkas Štrauss 
įėjo policijos butan, krito be 
žado ant vietos. Paskui, at
sipeikėjęs, jisai, kaip didžiau
sios malonės, prašė ’nevyti jo 
laukan, bet uždaryti kalėj i- 
man. Tenais, sakė jisai, bent 
privalgysiu duonos. Teisė
jas buvo “gailiaširdis” žmo
gus ir liepė pasodint jį kalė- 
jiman trims mėnesiams.

Tai bjauriausia labdarybės 
forma. Bet ar kitos labda
rybės formos geresnės?

Kožnas žmogus turi guo
doti save, augštai statyt sa
vo ypatišką garbę. Labda
riai jam duoda almužną, o 
jisai turėtų jiems atsikirsti: 
“Man nereikia aukų; grąžin
kite man bent dalį tų turtų, 
kuriuos aš sudėjau. Aš rei
kalauju, kas mano, svetimo 
man nereik! Savo gerą šir
dį galite rodyti sau ir savo 
namiškiams.”

Tai būtų geriausias atsa
kymas.

Labdariai neatiducda visų 
savo turtų. Jie išmeta tik 
plutgalius. Jie tai daro ne 
iš artimo meilės, bet dau
giaus iš puikybės jausmo. 
“Žiūrėkite, kokia mano ge
ra širdis!” Tai farizėjiška 
artimo meilė. Darbo žmo
nėms jos nereikia.

Amerikos milijonieriai, su
krovę Krezo turtus, ypatin
gai mėgsta rodyti savo gailią 
širdį. Jie duoda pinigų uni
versitetams, mokykloms, liau
dies namams.

Bet gerai padarė Racine 
Junction’ valdyba. Ji ne
priėmė $10,000, kuriuos da
vė Carnegie ant įsteigimo 
miesto knygyno. Taip turė
tų elgties visi miestai.

“Mums nereikia jūsų do
lerių.” Nelupkite darbo žmo
nių, tuomet liksis daug dau
giau pinigų. Tais pinigais 
męs aprūpįsime visuomenes 
reikalus.

Neseniai telegramos aplė
kė visą pasaulį. Berlyno varg
dienių prieglaudoj užsinuodi
jo- 50 senelių, ir didžiuma 
tuoj mirė.

Turbūt karti ta prieglaudų 
globa! Dėlto darbininkai ant 
senatvės ir bijosi tų ubagna- 
mių, kaip ugnies. Tenais jie 
lig ir kalėjime, tenais—juos 
engte užengs višokios labda
rių gaspadinės.

Visuomenė turi būt pasta
tyta ant sveikų pamatų. Kas 
iš darbo visą amžį gyveno, 
tas ir senatvėje turi gauti 
algą, bet ne almužną. ’ Tie, 
kurie gyvena, kaip paukščiai, 
tai yra nė sėja, nė akėja, o 
pavalgyti turi ko, tie neturi 
rasti sau vietos žmoniy drau
gijoje.

Labdarybė, taip sakant, 
užmuša žmogaus dūšią, ji iš
mokina vargšą nusilenkti, 
maldauti, bučiuoti rankas.

Ji verčia jį tykoti, kuomet 
nuo stalo nukris koks geres
nis kąsnis.

Taip žemai nusileidusiems 
varguoliams nėra ke padyvi-' 
ti. Jie atprato nuo žmoniš
ko gyvenimo, jie neturi jau 
spėky, kad trenkti į šalį' tas 
almužnas.

Bet žmonės, kurie to nusi
žeminimo laipsnio nėra pa
siekę, turi pirm laiko reika
lauti. “Mums reikia ne plut
galiu, bet pensijy. Ir senais 
būdami, męs norime liktis 
piliečiais, kad pasigėrėti žmo
nijos progresu ir gamtos gro
žybėmis. n Męs nenorime gul
ti visa sunkenybe ant vaiky 
pečiy, kad paskui vaikai mu
mis bodėtysi!”

L. Prūseika.

Visy akįs atkreiptos į didį
jį Lawrence’o streiką. Kuo
mi jisai pasibaigs sunku įspė
ti. Bet audėjai drūčiai lai
kosi, nors ligi kovos jie buvo 
visy apleisti, niekas nesirūpi
no juos suorganizuoti. Strei
kas nesimažina, bet auga.

Priežastįs streiko tokios: 
Massachusetts valstijos legis- 
latūra išleido įstatymą, o gu
bernatorius Foss jį patvirti
no, kad visose fabrikose vai
ky ir motery darbas tęstųsi 
tik 54 valapdas. Tasai įsta
tymas darbininkams buvo 
naudingas. Bet kapitalis
tams rūpėjo kokiu nors būdu 
sumažint to įstatymo vertę 
darbininkų akyse. Jie, tei
sybė, sutrumpino darbo die
ną, ne tik vaikams ir mote
rims, bet ir vyrams ir atsa
kančiai numušė užmokesnį. 
Jie misliio tokiu būdu, kad 
darbininkai pareikalaus at
šaukti įstatymą ir sugrąžin
ti seną darbo savaitę, o iš
vien ir seną užmokesnį. Jie 
pasitikėjo darbininkų tamsu
mu, nes audėjai nesusirišę į 
uniją.

Tai, mat, koks buvo jų iš- 
rokavimas. Bet jie suklydo. 
Darbininkai stoja už 54 va
landas, bet ir už senąjį atly
ginimą.

Kiekviena nelaimė žmogų 
mokina. Kiekvienas strei
kas, tai darbininkų solidariš- 
kumo (vienybės) mokykla. 
Dešimtįs tūkstančių Lowren- 
ce’o audėjų parodo didelę iš
tvermę. Ta nelaimė juos pa
mokino ir jie jau beveik visi 
prisidėjo prie unijos—Indus
trial Workers of the World, 
kurios organizatorium yra 
Haywood.

Jeigu streikas daugiaus ir 
nieko neatneštų, o vien tik 
prisidėjimą prie unijų, tai ir 
jau būtų didžiausias laimėji
mas. Bet streikas parodė, 
kad ir kitų vietų darbininkai 
ne šalta širdimi veizi į Law
rence’o streiką. Už suaukau- 
tus pinigus jau atidarytos 
trįs valgyklos, jau išduota 
daug pašelpų.

Sumanus darbininkų vado
vas Ettor jau pasileido į ke
lionę po Massachusetts val
stiją. Jam rūpi iššaukti vi
suotiną streiką, jeigu kompa
nijos nenusileis. Kapitalis
tai gi taip-pat remia doriš
kai ir medegiškai savo “bro
lius.” 
leist. Jiems tarnauja kariu- 
menė, Foss’as ir gaujos ske- 
by. Keli vadovai jau paso
dinti kalėjimam Ettor’ui grą- 
sina bausme ir leidžia paska
las būk už kiekvieną įstojusį 
unijon audėją jisai gauna 25 
c. Kaip ir visada, tokiuose 
atsitikimuose paperkami 
laikraščiai pradeda zaunyt 
apie bombas, dinamitą. Tos 
paskalos erzina minią, jos 
duoda progą areštuoti vado
vus.

O kapitalistai ramiai besė
di sau Bostone., Kareiviai, 
beveik vaikai 19—20 metų, 
saugoja jų turtus.’ “Kam 
vaikam duoti šautuvus, sa
ko vienas Bostono laikrašti
ninkas, ir atiduoti paojui jų 
gyvybę. Tegul patys milijo
nieriai eina savo gėrybes gin
ty. Jeigu vienas iš ty vaiky 
sukvailios ir iššaus, juk gali 
būti didelis kraujo pralieji
mas.”

Baltasis maras.
Mes su žingeidumu klau- 

some pasakas apie kares, 
mūšius, kur kulkos, sako, 
krinta, kaip sniegas, kraujas 
upėms teka; su išgąsčiu skai
tom, kaip ugnis, tvanas, ar 
žemės drebėjimas pražudė 
šimtus ar tūkstančius žmo- 
niy gyvasčiy; kaip laivas nu
skęsta viduj jūriy, veltui 
šaukdamas pagelbos ir šim
tai žmoniy eina ant mariy 
dugno.’

Mūsų plaukai stojasi ant 
galvos iš baimės ir net seilės 
bėga iš žingeidumo.

■ Bet kada šimtai žmonių 
kasdiena bereikalingai žūva 
po mūšy akiy, mes ant to ne- 
atkreipiam atydos, tas yra' 
perdaug paprastas dalykas. 
Męs nepaisomr kad darbavie
tėse, ant geležinkeliu, kas
met esti sužeista ir nužudy
ta šimtai tūkstančiu reika- 
lingiausiy žmoniy, nepaisom, 
nors tas likimas patiems grę- 
sia.

Męs gaudom žinias apie 
cholerą, džumą, gyvates, 
draskančius gyvulius, bet ne
matom, jog mūšy draugijoj 
baltasis maras-džiova ištrau
kia iš mūšy tarpo brangiau
sias gyvastis, jaunus žmo
nes pačiam išsivystyme jy 
pajiegy; ji rauna juos tūk
stančiais, šimtais tūkstančiu, 
tūkstančius kartu daugiaus, 
negu visos karės, revoliuci
jos, žemės drebėjimai ir gaiš-, 
rai sudėjus į krūvą.

Bet žmogaus gyvastį męs1 
nepratę guodoti. Šios drau
gijos surėdyme pinigas yra 
svarbesnis. Užtai faktai, iš
reikšti suma pinigu, daro di
desnį įspūdį, negu skaičius 
mirčių. Tas išrodo šitaip. 
Džiova serga apie du milijo
nu žmonių. Per metus laiko 
nedirbdami jie trotina, da- 
leiskim, po 500 doleriu, reiš
kia nuostolį draugijai kasmet 
ant bilijono doleriu. Nuo 
džiovos miršta kasmet 200 
tūkstančiu žmonių. Jeigu 
skaitytum žmogaus gyvas
ties vertę nors ant 5000 dole
riu, tuomet skriaudos pasi
daro vėla bilijonas doleriu. Ir 
tas nėra daug už žmogaus 
gyvastį. Teisybė, sako, kad 
po karei rusu su turkais, ru
su kareivio gyvastis buvus 
apkainuojama ant 37 kapei
kų. " Bet tai rusai, caro stu- 
paikos. Amerikos piliečio gy
vastį reikia skaityt vertesne, 
netik už katės kailį, bet ir už 
arklį.

Sunku įsivaizdinti sau tą 
eikvojimą pajiegu, kokis ap
sireiškia šioje draugijoj. Jei
gu tie bilijonai, kurie taip 
yra leidžiami niekais, būtu 
protingai sunaudoti, juk ga
lima būtu ant žemės padary
ti rojų, bent atsiekti to, kad 
žmogaus gyvastis verta būtu 
gyventi.

Bet kovai su džiova nereik
tu nė bilijonu, užtektu tik 
dalies tos sumos ir truputį 
visuomenės proto, kad ją iš
naikinti, kad ji pasiliktu tik
tai atmintyje sekančiu pader
mių, kaip mūsų atmintyje 
yra užsilikę cholera, džuma 
ir lepra.

Bet reikalinga, kad visuo
menė užsiinteresuotu tuomi 
klausimu, kad pažintu ligos 
priežastį ir įnagius, su kuriais 
galima tą ligą apgalėti. Gel
bėjimas, arba gydymas pavie
nio žmogaus tiek turi vertės, 
kaip išganymas vieno grieš- 
nyko, kad aplinkybės milijo
nus verčia į pragaro dugną. 
Liga yra visuomeniška ir vi
suomeniška turi būt kova su 
ja.

Kitam straipsny j bandy
sim nurodyti, kas ji yra ir 
kaip su ją kovoti.

Dr. F. Matulaitis.

UŽMUŠIAU
Buvo tai, rodos, kovo mėnesio pabai

goj. Aš buvau persekiojamas policijos už 
agitaciją prieš valdžią. Gyvenau, taip sa
kant, daugiausia “palėpėje”. Kartais, pra
būdavau vieną—kitą dieną pas gimines, 
tai pas pažįstamus, ir taip slinko diena po 
dienos. Iš vienos vietos į kitą nuolatos 
kilnodavausi ir tą visada atlikdavau naktį, 
nes dieną bijojausi susitikti blogy žmoniy, 
kurie gali mane įduoti policijai.

Vieną naktį aš buvau ypatingai su- 
nervuotas ir piktas. Man prisiėjo atlikti 
didelė kelionė. Jau apie tris valandas aš 
skubiai žingsniavau. Ant dangaus pate
kėjo raudonas mėnulis. Jo kruvinas tuo
met veidas, man rodėsi, turėjo lemti ko- 
kį—tai didelį nemalonumą. Nuilsimas ir 
kokis-tai tamsus prijautimas stūmė mane 
į pasiutimą. Nekartą sukąsdavau kietai 
dantis, ir kumščios pačios susigniauždavo. 
Norėjosi ant ko-nors išlieti savo piktumą. 
Ir aš ėjau lyginai taip, kaip eina alkanas 
liūtas jieškoti sau maisto, pasirengęs ant 
pirmo susitikimo suplėšyti savo auką.

Naktis buvo begalo tyli, kas mane 
dar labiau siutino. Man stačiai norėjosi 
turėti su kuom-nors triukšmingą kovą, o 
čia dar lyg tyčia viešpatavo tokia tyla, 
kad kiekvienas mano kojos treptelėjimas 
garsiu aidu skrido aplinkui. Tokioj tyloj 
buvo girdėti mažiausias vandens čiurve- 
nimas, kuris rinkosi iš pašliurusios žemės 
išpradžiy savo mažais išgraužtais take
liais į nedidelius griovelius, paskui—j di
desnius, iki pasiekdavo upelį.

Staiga, einant man palei žiemkenčiais 
javais užsėtą dirvą, pasigirdo, kad kas-tai 
tarplysėlyj supliauškėjo. Mano akis jau 
buvo įpratus prie naktinės tamsos—man 
nuolatos prisieidavo atlikinėti ilgos kelio
nės nakčia,—ir todėl aš tuoj pastebėjau 
mažą sutvėrimėlį, kuris, matomai, išsi
gando mano žingsnių ir bėgo slėptis, gel
bėdamas savo gyvastį. Tai buvo peliukė, 
išėjus jieškoti sau maisto.

Bjaurus, žvėriškas budelio instinktas 
užgimė manyje. Užmušt—dingtelėjo nuo
dėminga mintis galvoj. Ir aš, nieko ne
svarstydamas, rodos, sutikęs didžiausį sa
vo priešą, ir jausdamas, kad pavyks jį 
lengvai apgalėti ir sunaikinti, pasileidau 
vyti nelaimingą peliukę, tolydžio taikyda
mas jai užduoti lazda. Ji mėtėsi į šalis ir 
cypė, tartum, melsdama pasigailėjimo. Bet 
aš dar su didesniu nuožmumu persekiojau 
savo auką. Galop aš pataikiau, rodos, 
per pačią galvą. Nabagėlė taip graudžiai 
perveriančiu širdį balsu sucypė, lygir pra
keikdama mane, persivertė augštyn kojo
mis, pasispardė, ir už kelių sekundų ago
nija pasibaigė. Aš užmušiau.... Baisus 
pasibjaurėjimo jausmas įplaukė į mano 
širdį ir, kaip didžiausis gaisras, momenta- 
liškai išsiplėtė. Aš pajutau, kad, rodos, 
kas-tai įkaitintą lig baltumo geležį įleido 
į mano širdį. Sąžinė atbudo. Aš užmu
šėjas... aš budelis... aš atėmiau gyvastį 
niekuo nekaltam gyvūnėliui.... Bjaurios 
mintys maišėsi mano galvoj, gailesčio ir 
pasibjaurėjimo skausmas spaudė širdį. 
Tik dabar aš pamačiau savo bjauriausi, 
niekingiausį, purviniausį pasielgimą. Ji 
jieškojo maisto, ji norėjo gyventi, o aš 
vienu skaudžiu smūgiu sunaikinau jos gy
vasty.... Ir už ką?...

oDabar aš jaučiau, kad papildžiau di
delę, didelę nuodėmę, ir bjaurėjausi pats 
savęs. Man rodės, kad mėnulis perdaug 
aiškiai šviečia ir mato visą mano nedory
bę, ir norėjosi bėgt slėptis.... Aš skubiai 
ėjau, galvą nuleidęs, galutinai sunaikin
tas, lyginai kaip užmušėjas, kaip Kainas, 
atlikęs piktą darbą, kankinamas ir perse
kiojamas sąžinės balso, norėdamas grei
čiau apleisti tik atsibuvusios tragedijos 
vietą.

Ir visada, kada tik tekdavo man eiti 
pro tą vietą, aš stėngdavaus apsilenkti 
kuo toliau nuo jos, kad tik nesusidurti su 
nelaiminga auka, tartum, būtinai aš turė
jau, ją ten sutikti. Mano sąžinė nuolatos 
kuždėjo baisius žodžius: užmušėjas... žu
dikas... Ir su didžiausiu sunkumu
stengiausi nuvyti tas baisias mintis, ne
duodančias man ramumo.

Nuo to laiko aš branginau ir mažiau
sio gyvūnėlio gyvasty, giliai at jausdamas, 
kad pastarasis gal dar daugiau ją brangi
na, negu kartais aš savo. Aš ne tik, kad 
pats vengiu tokių pasielgimų, bet su di
deliu širdies skausmu ir pasibjaurėjimu, 
ar tai klausau pasakojant, ar tai matau 
elgiantis kitą žmogy nuožmiai su gyvais 
sutvėrimais, ir visada dedu visas- savo pa
stangas, kad tik sulaikius nuo tokio nuo
dėmingo darbo* Aš dabar kiekvieną mo
kinu mylėti gyvūnus.

P. Posmyla.

Mano kanklėms
(16 “AuSrines” No. 13).

Kankles, verkę graudžiai, suskambekit 
[skardžiai, 

Kelkit dvasioj gaivinančią viltį,—
Nes laikai gal ateis, kuomet, skausmo bal- 

Sudejavę, turėsit nutilti. [sais
Gal ties jumi tuojaus audros, viesulos siaus, 

Statys kalnus iš sniego ir ledo...
Ir sutraukys staiga jus žiaurioji pūga,— 

Tad užsnūsite amžiams be žado.
O jei liktu viena dar našlaitė styga, 

Kur pirmiau taip maloniai skambėjo— 
Ji ji verks ir raudos lig mirties valandos, 

Sniego pustoma, draskoma vėjo.
Nuliūdimo balsai, neskambėkit visai, 

Nes vėla jūs man širdį graudinat....
Ir dejonėj gaidy milijonais aidy 

Vėl man užmirštą laimę vaidinat!...
Kanklės, verkę graudžiai, suskambekit 

[skardžiai, 
Kelkit dvasioj gaivinančią viltį,—

Nes laikai gal ateis, kuomet,skausmo bal- 
Sudejavę, turėsit nutilti. [sais

V. Kadugys.

(IŠ H.HEINE.)
Tris mėty kryželius seniai jau palydėjau. 
Tu, rods, šešioliktą bepradedi gyvent! 
Kai į tave aš pažvelgiu, Onute!
Seni sapnai man ima širdį gelt.

Kuomet asai, kaip ąžuolas klestėjau, 
Mergelę skaisčią teko man mylėt.
Tu savo išvaizda man primeni jos grožę, 
Sax*o kasas taip-pat bandai eilėt.

Aš jai takiau: truputį palūkėkie, 
Kol mokslo išmintį pasieksiu nuodugniai. 
Išbaigęs mokslus, paukšteliu parskrįsiu. 
Ji meilę amžiną žadėjusi saldžiai.

Trejus metus tupėjau Goetingene, 
Ketvirtą metą pandektus kaliau, 
Staigiai žinia mane žaibu užgavo, 
Kad meilė mums nebekuždės ilgiau.

Tuomet gegužis gėlėms kelią klojo, 
Laukus, lankas aptvino žolynai. 
Ertvėj paukšteliy dainos teskardėjo, 
Ir džiaugės saule žemės kirminai.

Vien aš, praradęs savo gausią dalį, 
Susisielojęs, gailiai graudinaus.

Viens Dievs težino, kaip tuomet blaškiausi 
Ir kiek patiriau nuovargio sunkaus.

Galybė laiko mane atgaivino 
Ir širdgėla teblikos praeity, 
Bet vos tavim bepradedu grožėtis, 
Seni sapnai man brėkšta atminty.

Vertė Don Alberto.
* **

Kas gėrybėse paskendęs,
Tam likimas dar primes, 
Bet katramjam pašykštėjo, 
Tas plutelės pasiges.

Jei kam lemta šuny lodint, 
Tesirengia vely mirt, 
Vien kam rožės kelią kloja, 
Tie tik laimės gaus patirt.

Vertė Don Alberto.

Tarptautiški žodžiai.
Civiliškas, žodis paeina nuo loty

niško civis—pilietis ir reiškia pilietiškas, 
arba visuomeniškas; pav., civiliška val
džia yra tokia, kuri susideda iš pačiy ūkė- 
sy valdymo; civiliška karė yra tokia karė, 
kur patys ūkėsai iš savo noro eina kariau
ti. Civiliškas skiriasi nuo kriminališko; 
pav., civiliška byla, ji yra tarp ūkėsy iš
imtinai, o kriminališka byla yra tokia, kur 
dalykas eina valstybės su piliečiais. Ci
viliškas skiriasi nuo žodžio ekleziastiškas, 
kuris priklauso prie bažnyčios, ir nuo žo
džio kariškas, kuris priklauso nuo armi
jos ir laivyno.’ Civiliškas reiškia ir tą žo
dį, ką reiškia civilizuotas, mandagus, pa
gal įstatymus.

Civiliškas lapas. Šalyse, kur ka
ralių valdžia yra aprubežiuota, jie gauna 
savo algą paveiksle civiliško lapo. Civi
liškas lapas, tai apribuota pinigy suma, u- 
rią gauna augščiausias valdžios atstovas 
savo šeimynos, savo tarny, savo rūmy už
laikymui.

Civilizacija. Išsiplėtojimas vi
suomenės tvarkos ir gerovės, išsiplėtimas 
pilietišky teisiu; seniaus žmoniy draugija 
buvo laukinė, neturėjo civilizacijos. Di
džiuma dabartiniy tauty civilizuota. Ci
vilizacija—tai vįsy patogumy suma, ku
rie yra reikalingi dėl subrendusios visuo
menės, dėl gero sutvarkymo visuomenės 
būvio.

Civiližatorius. Žmogus, civilizaci
ją platinantis; nešantis bei skelbiantis jos 
patogumus kitiems, necivilizuotiems žmo
nėms.
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Miliauckis per

Taipgi galite gauti įvairiausiu laiš
kams popiery su gražiausiomis kviet- 
komis ir pasveikinimais. Tuzinas 
25c., Šimtas--70c., tūkstantis— 5 dol.

Ką-nors užsisakydami visada ad
resuoki! taip:

“LAISVE”
242 Broadway, So. Boston, Mass.

i RAiX'S PUR Gyduoles su tai- 
APTIEKA somos atsakan- 

—■ Čiai pagal viso
kius receptus per registruotą aptiekoriy. 
Užlaikome Cigary, Sodos ir Visokiy 
Saldumyny (kendžiy). Kalbame lietu
viškai. Atsilankykite!

HUGH R. GRAY, Reg. Phar.
Kam. Broadway ir Dorchester Ave.. So. Boston

F. STROPIENE
Pabaigusi kursą Womans Medi
cal College, Baltimore, Md.

Pasekmingai atlieka savo dar
bą prie gimdymo, taipgi suteikia 
visokias rodąs ir pagelbą įvairio
se motery ligose.
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-milijonais. Vieni is jų mū- mokslas turės paimt savo 
su kūnui neužkenkia, nes kū- viršų. * *** '

LAISVE

—Bobut, bobut, bobut ma
no, saldus gardus, bučkis ta
vo.
-z —Gana jau gana, diede, 
kur gėdą padėjai. Rytoj jau 
žėlabnasias reikės laikyt, o 
jisai apie bučkius.

—Turbūt, bobute, trejų 
mišių klausei, kad taip rūk- 
ščiai šneki. Nebijok, dėdie
ne, dar mudu pagyvensime. 
Dar aš tave nesykį nubučiuo
siu.

—Fui koks besarmatis! Al
sinusi savo žodžius, kaip ta
ve licipieriukai peklos smaloj 
kepįs. Dievulis juk ir kan
trybės gali nustot.

—O ką jau aš čia tokio 
baisaus pasakiau! Artai jau 
seniai negali paštukavot. Ar 
tai jau męs patįs save turime 
į grabą guldyt. Dadar, dė
diene, mums tik ir pats auk
so amžis. Išminties kupina 
galva, iš kelio joks laidokas 
neišves, o dar mudu drūti, 
kaip kelmai. Bet aš misliu, 
močia, kad mane nors ir plūs
ti, ale pati į kapus dar nei 
rengties nesirengi.

—Jei jau tokia Dievo valia, 
kad reikės savo kryželį neš
ti, kur jau čia besispirsi. Ak 

' ir evanalijose rašo, kad šven
tas Matuzelis devynis šimtus 
metų gyveno. Ant visko 
Viešpaties valia.

—Et niekus tauziji! kvai
lo iš tavęs ir. gana. Aš brąč, 
gazietas skaitau. Dabar tu
riu gražaus laiko. Ten rašo, 
kad senatvė tai liga. O kož- 
na liga išgydoma, taigi ir 
nuo senatvės yra vaistų.

—Gal tie gazietninkai, sa
vo krauju pasirašę, velniui 
dūšią pardavė. Tai taip se
niau ir būta. Taip ir pasa
kose pasakojama.

■—Ir vėl savo kvailystes. 
Pasakose ir stalai lekioja ir 
kipšai pabaliais trankosi, o 
kur jau tu juos matei! Jei- 
gut kada kokie niekai prisi
sapnuoja. Dabar, bobute, 
kitokia gadynė virto. Dabar, 
brač, mokslas taip viską iš- 
mėsinėja, taip visus kaule
lius išnarinėja, kad, rodosi, 
ėmė ir visą pasaulį prieš tave 
paklojo. Tai kokie dabar lai
kai. Ar tu jau užmiršai, ko
kioj supuvusioj stubelėj mu
du gimėm ir augom, o dabar 
matai kokiame mieste gyve
nam. Viskas pasauly gud- 
rėja.

—Ir tavo išmintis, diede! 
Ar tai aš sakau, kad svietas 
kvailyn eina! Aš tik sakau, 
kad be Dievo žinios plaukas 
nuo galvos nekris. O kada 
ateis smerties valanda, tai 
joks mokslas tave neišgelbės.

—Tai kamgi pati šaukiesi 
prie daktaro! Ar tai mažai 
žmonių jie išgydo. Še tau ir 
Dievo valia. Dievas savo ke
liu, bene aš prieš Dievą ką 
turiu. Kad mano liežuvis 
nukristų, kad aš imsiu kada 
nors bhūznyti. Aš tik, dė
diene, sakau, kad mokslin
čiai atras vaistų ir nuo senat
vės.

—Tai kaip jau jie atras?
—Palaukš, nesišaipyk! Aš 

tau, kaip ant delno viską is- 
dėstysiu. Matai, mūsų kūne 
yra didi begalybė tokių gyvū
nėlių paprasta akim neįmato
mų. Jie prisiveisia milijonų

nas prie jų jau paprato. Bet 
kiti, kaip įsiutę, ardo sveika
tą. Jie vadinasi fenolais ir 
indolais ir dar kitokiais var
dais. Vienus iš jų visai ga
lima išnaikint, jei bus atsa
kantis maistas, o kitus tik 
perpūsę, neleidžiant jiems 
veistis. Kas geriau maitina
si, sveikiau gyvena, to ir am- 
žis ilgesnis. Ar ne taip, bo
bute.

—Su tavim tik užsidėk, tai' 
ir bėgk spaviedotis.

—Matai, kad negali atsi- 
kirst.

Meilė pas chinie 
čius.

Žemes drebėjimas
Neperseniai Britanijos Mok

slų Draugijos Seismologiškas 
komitetas išleido platų paaiš
kinimą apie žemės drebėji
mus. Tasai komitetas turi 
ryšius su šešiom dešimtim 
seismografiškų stacijų. (Seis
mografas—tai prietaisas, ant 
kurio atsiliepia ne tik žemės 
drebėjimas, .bet ir to judėji
mo smarkumas). Tosios sta
cijos išmėtytos po visą pla
tųjį pasaulį. Todėl ir surink
tos žinios nėra vienpusiško
mis.

Kaip pasirodo, tai žemės 
drebėjimas atsikartoja ne 
vien toj pačioj vietoj, bet ir 
tolimiausiose vietose. Jeigu 
judėjimo banga apima visą 
pasaulį, tai drebėjimas pir
miausia prasideda ten, kur 
žemės viduriai nėra pilnoje 
lygsvarybėje, taip sakant, 
nėra pilnoje tvarkoje. Kuo
met gi drebėjimas tuos že
mės vidurio sluogsnius su
krato, by kaip išdrabsto, tai 
galima būti tikru, kad tatai 
iššauks naują drebėjimą. To
dėl visai galimas daiktas,kad 
mažas judėjimas, tik trupu
tėlį žemės vidurius sukratęs, 
gali būti didelio drebėjimo 
priežastimi.

Juo didesnis žemės drebė
jimas, juo didesnę suirutę 
jisai padaro po žemės pluta. 
Ir nors judėjimas buvo labai 
--labai toli nuo mūsų gyve
namosios vietos, galbūt jisai 
kaip-tik po mumis padarė 
daugiausia betvarkės.

Šiaip ar taip kalbant, o že
mės žievė—-tai drūčiausias 
mūsų namas, kuriam lygaus 
nėra. Kada gi tasai namas 
vienur ar kitur pradeda griū
ti, tuomet atskiros žmonijos 
dalys turi drūčiausia tarp sa
vęs susirišti. Štai kodėl taip 
gausiai plaukia aukos riuken- 
tėjusiems nuo tų didžiųjų ne
laimių, plaukia iš visų žemės 
kraštų.

Dar reikia pabrėžti, kad 
žemės drebėjimai vienam 
pasaulio krašte supuola su 
panašiom nelaimėm kitoj pa
saulio dalyj. Italijoj per tris 
paskutinius amžius drebėji
mai atsikartodavę į nelygius 
tarpus nuo 20 iki 5 metų. 
Kaip-tik tokiais tarpais atsi
kartodavę drebėjimai ir Ja
ponijoj.

Smarkių žemes sukrutimų 
per dešimtmetį (nAb 1899 — 
1909) buvo 976. Žiemos lai
ku buvo 508 sukrutimai, o 
vasarą 468. Matomai, dre
bėjimas žemės nepridera nuo 
karščio.

Ant Bermoudo salų vieti
nė valdžia išleido įstatymą 
apie seismografiškas stacijas. 
Prietaisai žemės drebėjimą 
parodyti bus perkami iždo 
pinigais ir jaisiais rūpįsis vi
suomenės darbų ministerija. 
Tai dar pirmas atsitikimas, 
kad žmonių atstovai būtų 
taręsi apie tokius mokslo da
lykus.

Šiaip paprastai valdžios la
bai skūpios ant tokių įtaisy
mų. Žmonių pinigus jos ne- 
perlabai nori suvartoti mok
sliškiems tardymams. Bet

HMM

Meilė pas chiniečius visai 
kitoniška, negu pas balta
veidžius žmones. Meilės gei
duliai Chinijoj visai nežino
mi. Baltieji žmonės dėl mei
lės gali atlikti ar prakilniau
sią darbą, ar didžiausią nie- 
kadėjistę. Chinijoj to nėra. 
Moters neištikimybė savo vy
rui—tai rečių-rečiausias at
sitikimas. Chiniečiai miršta 
juokais, kada girdi, jog Eu
ropoj ir Amerikoj taip daug 
kalba apie meilę. Jie mato 
tame mūsų kultūros žemu
mą. Pas chiniečius prakil
niausioji meilė—tai prisiriši
mas vaikų prie tėvų.

Ženybos jaunikio su mer
gina pilnai pridera nuo tėvų 
valios. Ligi vinčiui mergi
na visai nemato vaikino;. Iš
tekėjusios moterys neaplei
džia beveik savo pastogės, 
taigi ir neturi progos būti 
neištikimomis. Didžiausias 
troškimas kiekvienos chinie- 
tės—turėti sūnų, nes tik tuo
met ji gali būti gerbiama 
šeimynoje. Prisirišimas prie 
vyrų labai didelis, bet mote
ris vyro klauso. Tankiai bū
na, kad vyrui mirštant, pa
baigia savo gyvastį ir jo žmo
na. Taip būna pas visas tau
tas, kurios yra 'atsilikę kul
tūros išsiplėtojime. Tenais 
naujos mados labai—labai 
pamažėli įvykdinamos. Nors, 
padėkime, Chinuose yra pa
protys nuo pat mažumens 
suvaržyti kojas į mažytėles 
kurpes. Kojos taip baisiai 
suvaržytos, jo jos negali aug
ti. Juo mažesnė pas chinie- 
tę koja, juo, chinų-vyrų su
pratimu, ji yra gražesnė, juo 
lengviau jai geras jaunikis 
gauti. Dabar, iš priežasties 
revoliucijos, chinietės prade
da kovoti su tuo bjauriu pa
pročiu, bet jisai taip įleidęs 
šaknis, kad daugelis vyrų ir 
net kaikurios moterys neno
ri tą paprotį panaikinti.

Chinietės, kaip ir mūsų 
moterų dauguma, labai lin
kę prie visokių “cackių”. 
Ištisas dienas jos žiūrisi į 
veidrodį ir dabinasi, atkreip- 
damos atydą į mažiausią ne- 
švelnumą.

Bet reikia pripažint, kad 
šalę tų ištikimųjų moterų y- 
ra Įabai daug linksmaus ir 
lengvo būdo merginų. Kož- 
nas chinietis, nors jisai ir 
turėtu gražią šeimyną, jau
čiasi visas liuosas, niekuom 
nevaržomas. Jisai naudoja
si “liuosąja meile”, kurią 
perka už pinigus. Ir niekas 
jam nepadyvija. Ypač daug 
tokių merginų užsiima dai
navimu visokių dainelių pi
giuose teatrėliuose.

Turtingi chiniečiai gali tu
rėti, nors ir savo name, daug 
tokių merginų. Tai yra jau 
nuo senovės priimta. Bet to
sios merginos neturi jokių 
teisių. Tiktai viena yra pil
nateisė žmona, tiktai jos va
lios klausoma name.

Jeigu kai-kada šeiminin
kai iškelia puotą ir užsiprašo 
svečių, tai puotoje dalyvauja 
ir visos tos merginos. Josios 
turi dainuoti svečiams, juos 
linksminti; paskui gauna už 
tai kokių žaislelių, susilau
kia pagirimo.

/■Bet tikroji žmona niekuo
met prie svečių neišeina. Ji 
visuomet liekasi atskiruose 
kambariuose.

Iš to vyrų su moterimis 
apsiėjimo matyti, kad chi- 
nietėms dar daug ko trūksta. 
Aišku todėl, kad moterų ju
dėjimas ten turės gerą dirvą, 
bet nelengvą pasisekimą.

*

pavadintos šv. Juozapo var
du. Taigi man, kaip geram 
katalikui, pavyko ten įsi
sprausti; bet dabar reikia 
smarkiai gailėtis. Visą tvar
ką čia prižiūri minyškos, ku
rios neturi mažiausio supra
timo apie švarupią ir higie
ną. Visi 
vo valios.
čiai ir visai ankšti, oras tvan
kus, naktį darosi trošku. Bet 
už tai visur “dievomūkų” pil
ni kampai. Nors tik -tris die
nas aš čia guliu, bet įkirėjo 
ligi pasišlykštėsiant.

Nors ir ligonis esu, bet rei
kia ir poteriaut, atlikt visas 
apeigas, net eiti išpažintin...

; atidėta ant Die- 
Kambariai žemu-

baigėsi 1:30 po pietų. Ugna- 
gesiai pilė kas minutą 700 
galionų ir jokiu būdu negalė
jo užgesint. Nuostolių pri- 
skaitoma už $200,000. 170 
žmonių neteko darbo. Taigi 
noriu persergėti lietuvius, 
kad čia nevažiuotų darbo 
jieškoti, nes ir taip čia yra 
labai daug baduolių.

Lietuviai’ socijalistai ren
gia ant 28 sausio d. prakal
bas. Kaip girdėti kalbėtojas 
bus drg. A. Sederevičius 
Chicagos.

K. F. Striška.

• v
1S

Paj ieškojimai
Pajieškau patogios merginos apsive- 

dimui nuo 18 iki 25 mėty senumo. Aš 
esu 28 m.

Aleksandra Zawkas,
43 Division st., Bangor, Me.

Pajieškau savo draugy Klemenco 
Kvedaro, Kazimiero Dijoko, ir Juozo 
Kalendros ir draugiy Barboros Laucy- 
tes, Justinos Zlabytės ir Rozalijos Pran- 
ciulytės, jie visi paeina iš Kauno gub. 
Šiauliy pav., Skaisgirės parap. Jie pa
tįs ar kas kitas meldžiu pranešti šiuo 
adresu:.

Klemenc Džiugia,
127 Quarry st., Grand Rapids, Mich.

‘ ..................-

Laisvoji Sakykla.
Žvilgsnis iš šalies.

“Laisvosios Minties” N22 
p. Parygožėnas persergi so- 
cijalistus, kad jie apsisaugo
tų nuo Romos kunigų. Iš ša
lies žiūrint, net nesijunti, 
kaip nudžiungi. Kokie lai
mingi tie socijalistai ir kiek 
daug jie turi patarėjų, per- 
sergėtojų!. Taigi nėr nė dy- 
vų, kad socijalistai viską pa
mato. Jie ir patįs stengiasi 
gyvenimą pažint, o dar jiems 
ir kiti kelią parodo.

Bet kodėl gi tie patįs po
nai persergėtojai dar ir šian
dien nemato, kas per pauk
ščiai -Olšauskas su Tumu. 
Mat, mūsų laisvamaniai-tau- 
tiečiai patįs nori draugaut su 
kunigais. . “Nežiūrėkite ką 
męs darome, žiūrėkite ką 
męs sakome!” Ar reikia dar 
didesnių ubagų dvasioje, 
anot teisingo 
tarimo.

*

Tūlas St.
“Vien. Liet.” mokina Perkū
ną ir kitus socijalistus, kad 
jie, girdi, esą ligoniai, kurie 
matą pasaulį kraujuos paplū
dus, kurie matą vien vargus, 
vien nelaimes. O kuomet p. 
St. Miliauckis apsidairo ap
linkui, tai jisai mato vien 
gamtos gražumus! Taip, ir 
męs matome ir atjaučiame 
gamtos grožybę, bet męs tą
ja grožybe mažai galime nau
dotis. Męs negalime būti be- 
dūšninkais ir nematyti, kaip 
milijonai Rusijos valstiečių 
miršta iš bado, kaip žudo 
žmones Persijoj, Mexikoj, Is
panijoj. Ir kaip-gi gali gro
žėtis gamtos vaizdais baduo- 
lis, arba kalinys! Tūkstan
čiai mūsų seserų, dukterų 
gauna sau pragyvenimą iš 
prostitucijos. Kame čia gam
tos grožė. Čia galima kal
bėti vien apie kovą. O kiek 
mūsų brolių, darbo netekę, 
turi bastytis iš kampo į kam
pą ir kaip tankiai jie valka
tomis pavirsta!

p. St. Miliauckis sakosi pa
žįstąs ir mylįs socijalizmą. 
Bet, man rodosi, jog jisai nei 
gyvenimo nepažįsta. Tai ba
rasi už svečių-nebuvėlių ne
priėmimą, tai vėl apgaili sa
vo klaidą. Pirm rašysiant 
straipsnį, reikėtų pagalvoti.

* *
- - *
Senas jau esu “Vien. Lie- 

tuv.” ir “Lietuvos” skaityto
jas, bet dabar abi tuodvi mo
čiut! ne džiugina mano šir
dies. Aš matau, kaip “V. 
Liet.” visom pajiegom sten
giasi niekint socijalizmą. O 
tuom tarpu aš nematau nie
ko doresnio už socijalizmą. 
Aš matau, kad gyvenimo rei
kalai jį pagimdę, o mokslas 
suteikė jam kardą. Žinoji
mas (mokslas) tai spėka, o 
spėka—tai mokslas! (Liebk- 
nechto žodžiai). Prieš tą 
mokslą aš matau išsijuosus 
“Vien. Liet.” kovojant, p. 
St. Mil. to nemato! Tenema- 
no “V. L.” ir išdalies
tuva”, kad skaitytojai nesu
pranta jųjų minčių! Jie su
pranta ir daug sykių, skaity
dami, pyksta. Tik jiems dar 
sunku išreikšti savo mintis.

J. Gvazdinskas.
Labdarių naguose.

Nuo redakcijos. Žemiaua talpiname 
ištrauką iš laiško, kaipo gražy paveik
slėlį prie mūšy straipsnio “Labdarybė”. 
Laiškas iš Danijos sostinės Kopenha- 
gen.

...Kadangi aš neturiu lėšų 
užsimokėti už ligonbutį, tai 
priverstas buvau kreipties 
prie “gerų katalikų”. Da
nai beveik visi liuteronai, tik 
maža dalelė randasi “tikrų 
katalikų”. Čia yra ir mote
rų katalikių klioštorius, o 
prie jo yra bažnyčia ir ligon- 
butis,—-visos

Lawrence, Mass.
Streikas kilo dėlto, kad bu

vo sumažintos darbo valan
dos; seniau dirbo po 56 vai., 
paskui sumažino iki 54 valan
dų ir numušė mokestį. Pir
mieji sustreikavo lenkai ir 
lietuviai iš Everett Mill dirb
tuvės. Tai pakurstė ir kitus 
darbininkus1' smarkiau pasi
elgti. Kadangi kompanija 
priešinosi, tai ir buvo ap
šauktas visuotinas streikas. 
Labai gaila, bet reikia pripa
žint, kad buvę daug darbi
ninkų, kurie nenorėjo klau
syti streikierių. Tai davė 
progą įsikišt miesto policijai, 
o vėliaus ir kareiviams Bet 
kareiviai stengėsi užkabinėt 
žmones ir darbininkai visų 
tautų pradėjo eiti ^vienybę. 
Kareiviai perdūrė vieną ita
lą, jauną 18 metų vaikiną. 
Bet tai neišgązdino darbinin
kus. Labai smarkiai pradė
jo užsirašinėti į unijas, nes 
pamatė, kad tik vienybėje 
galybė. Nors teks nemažai 
vargo pamatyti, bet iš visų 
kraštų jau pradėjo aukos 
plaukti. Apie pasidavimą 
darbininkai nei nemislija.

'M. A. Ruseckas.

Detroit, Mich.
Vietinis kunigas turi dide

lį vargą. Mat, yra viena ne
krikštyta dūšelė. Rūpi, kad 
tą dūšelę apkrikštijus ir kad 
pinigus gavus. Kunigas šau
kės į save kelias moterėles, 
išaiškino joms dalyką ir pra
šė sudėti pinigų ant krikšto. 
O kuomet iš to bedievio Ba- 
taičio paskui išgaus pinigus, 
tai ir sugrąžįs moterėlėms. 
“Dykai, tai aš nenorėčiau 
jam išsiduot, kad krikštiju. 
Tik jus moterėlės apie tai 
niekam nieko nesakykite.”

Bet moterėlės tuoj viena 
pas kita išnešiojo telegramas. 
Ir dabar visi apie tai žino.

Bet, turbūt, kunigėlis ne- 
išgaus iš Bataičio nei pinigų, 
nei nieko...

Ex-Katalikas.

co <5
Telephone So. Boston. 845 M '

; DR. F. MATULAITIS g
> 495 Broadway @
> SO. BOSTON, MASS, g
j Valandos: W

> Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare. W
> Nedėliomis iki 3 vai. po piet. U 
ic)itc)4c)«t004b900itc)<c>itc)«t©S
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JEI NORIT ŽINOT
Kas yra saulė, planetos ir komėtbf, 

tai skaitykit knygą

‘‘Pasaulių Ratas”
Su paveiksi. Kaina 25c.

JEI NORIT ŽINOT
Kas yra meilė ir kaip žmonės mylisi,— 

staitykit kningą

“Meilės Karštligė
Kainu 2Oc.

Reikalavimus ir pinigusadresuokit taip:

J. STROPUS
30 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Rochester, N. Y.
20 saus, dieną Tėv. Mylė

tojų Dr-stė statė ant scenos 
komediją: “Lėkė, kaip saka
las, nutūpė, kaip vabalas”. 
Lošikai savo roles atsakančiai 
mokėjo iratliko jas gerai. Ge
riausia pasižymėjo Dovydai
tis, S trolis ir Vaišnorienė. Po 
komedijos buvo šokiai su le- 
kiojančia krasa. Publikos bu
vo nemažas būrelis ir visi la
bai ramiai užsilaikė. Geis
tina būtų, kad juo tankiau 
galėtume matyti ant scenos 
perstatymus.

J. Daukmislis.
Rochester, N. Y.

Lietuvių čia apie du tūk
stančiu, daugiausia jaunuo
menės. Jie rodo gana didelį 
veiklumą ir veikia visose pa
kraipose, nežiūrėdami nieko, 
ar tai dėl dūšios, ar tai dėl 
kūno, ar dėl tautos labo.

Noriu paminėti “Aido cho
rą”, kuris dar nei metus ne 
gyvuoja, o jau tiek naudingo 
nuveikė. “Aido” choras da
lyvauja visur, kur tik yra 
kviečiamas ir visus užganė
dina. Ir patsai “Aidas” tar
pais parengia vakarus. Kas- 
tik myli dailę, tai turėtų prie 
to choro prisidėti.

Subatomis “Aido” choras 
rengia šokius. *Tai labai do
ras pasilinksminimas. Eiki
me velyk tenais, o ne į kar
čemas prie alučio stiklų. Tuos 
nedorus pasilinksminimus 
reikia mesti į šalį.

D. Jokšas.

Brighton, Mass.
Brightoniečiai, ar ilgai dar 

męs miegosime ir ar ilgai 
dar leisime savo galvas dau
žyti visokiems airių bomams? 
Ar jau męs ant visados pasi
liksime nieko nežinėliais? 
Juk ir męs esame laisvais 
šios šalies piliečiais, bet ne
galime tik ramiai gatvėmis 
vaikščioti. Tatai atsitinka 
todėl, jog tarp mūsų nėra 
vienybės ir solidariškumo ir 
tankiai net tūlas, išgirdęs, 
kad ką nors užpuolė, saldžiai 
nusijuokia. Bet gal būt ir 
su juo rytoj toji pati nelaimė 
atsitiks. Ir netik vyrams ne
duoda praeit, bet ir mote
rims apspiaudo drabužius. 
Taigi, vyrai, męs turime iš
vien eiti ir tartis, kaip apsi
ginus nuo bomų ir užvis la
biausia nuo airių padaužų.

• Barbės Vyras.
Nuo redakcijos: So. 

Bostone jau padaryta pirmas 
žingsnis, kad apsiginus nuo 
bomų. Visi lietuviai eina iš
vien, nes čia nėra jokio rei
kalo skirstytis. Bet kovoti 
reikia kultūrišku keliu. Bos
toniečiai sutvėrė tam tikrą 
draugiją, sudėjo pinigų ir da- 
ba'r renka parašus po petici
ja, kuri bus įduota miesto 
valdžiai. Čia turi daugiau
sia kliūti policijai, kuri per 
pirštus žiūri į visokių padau
žų kvailus juokus, kurie tan
kiai visai liūdnai baigiasi.

Rockford, Ill.
16 sausio d. čia sudegė 

fabriką po vardu Rockford 
Desk Co., kurioj buvo dirba
ma stalai ir komodos. Ug
nis prasidėjo 11:45 nakties ir

§ AkušerkaS s s s s

gaunamos “Laisves” spaustuvėj.

ČENSTAKAVO KLIOŠTORIAUS 
SLAPTYBES arba kruvini Do- 
mazo Macocho darbai. Su pav.. 15c

LEKCIJOS APIE ATSKIRIMO
ŽENKLUS....................................15c

MOKSLAS RANKAŽINYSTES 
arba kaip pažinti žmogaus ateiti 
ir praeitį pagal delno ruožus ir 
nago žydėjimą........................ 15c

MEILES KARŠTLIGE................ 20c
VADOVAS keliaujantiems j Ame- 

ką ir iškeliaujantiems.......... 15c
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI.. 15c
AR YRA DIEVASJZ........:.......25c
GREIČIAUSIAS PAMOKINTO-

JAS ANGLIŠKOS KALBOS...25c
TĖVYNĖS LAUKUOSE........... 10c
SOCIJALDEMOKRATŲ PAŽVAL

GOS IR REIKALAVIMAI......10c

E,x -Katalikui talpi- 
nam, sutrumpinę. Rašykite 
daugiau, bet ne vien apie ku
nigų darbus. Gyvenimas yra 
platus. Tik, meldžiami, jo
kių ypatų neužgauliokite ir 
rašykite gryniausią teisybę.

Arlington Vt. Tikra teisybė: 
ar katalikas ar ne, už gerą 
reikia girt, už blogą peikt. 
Dėlto męs ir atiduodame kiek 
garbės vyskupui Valančiui. 
Bet suprask Tamsta, kad 
trumputėj korespondencijoj 
negalima išaiškinti vyskupo 
rolės kovoje su girtybe. To
dėl >męs tą vietą ir apleidom.

D. Jokšų i. Dedame, ap
leidę vietą apie vakarą, nes 
šiame N-ry telpa kito kores
pondento ankščiau prisiųstoji 
žinia.

NAMINE MOKYKLA i
GRAMATIKA angliškos kalbos 

mokytis be mokytojo (apdary
ta)..........................................  $1.00

VAIKŲ DRAUGAS arba kaip 
mokytis skaityti ir rašyti be mo
kytojo........................................  15c

’NAUJAS BŪDAS mokytis ra
šyti be mokytojo..................... 10c

ARITMETIKA mokinimais! ro- 
kundy, ’su paveikslais (apdary
ta)................................................35c

Pinigus siyskit per Money O.r- 
de r Šiuo adresu:

P. MIKOLAINIS
Box 62, New York City.

LIETUVIŠK AI-LENKIŠK AI-RUIŠK AS

DAKTARAS
Vienatinis mys tau
tos Medicinos Profe
sorius Massachusetts 
steite. Jau arti 18 
mėty, kaip aš pasek
mingai gydau ir at
lieku operacijas. Tė- 
myk!!! Neik jieškot 
manę į aptieką ant 
kampo po mano ofisu, bet lipk vienais 
trepais augštyn iš num. 7 Parmenter St. 
Durys mano ofiso nuteptos baltai, o vir
šui ju ant lentos didelėm raidėm parašy
ta “Lenkiškas Daktaras”. Offiso va
landos: nuo 9 iki 11 ryto, nuo 1 iki 2 po 
piet ir nuo 6 iki 9 vai. vakare.

DR. M. ZISELMAN
7 Parmenter St., Boston, Mass. 

Telephone Richmond 1967-R.
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JULIUS ĮSUKANTIS
Endicott st., Boston, Mass.
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Adresas:
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“Look Out ? You’d better 
take care of YburselF

Galvos skaudėjimas, gerklės sope, 
skaudėjimai krūtinėje, šonuose, pabrinkę 
muskulai ar kitoki slogų ženklai neineis 

sunkų padėjimą jeigu vartosi 

n Dr. Richter'io 
r PAIN-EXPELLERI 
lįįĮj sulyg to, kaip yra nurodyta ant pake- 

lių; 25c. ir 50c. už bonkip Sergėkis 
pamėgdžiojimų ir klastavimų, žiūrėk 
tik kad butų Inkaras ir mūsų vardas. 
P. AD. RICHTER & CO., 218 Pearl St., New York.

Richter’io Pillės yra c<tos nuo viduriu 
b akiotėj imu. Ž5u. ir 5Uc.

Vietines Žinios
Tarp Cąmbridge’iaus lie

tuvių yra ir labai augštai pa
kilusių kultūriškai. Jųjų 
tarpe viešpatauja laisvos pa
žiūros, todėl čia nerasi grį- 
čios, kur nebūtų lietuvių 
laikraščio. Užtai nedyvai, 
kad vietinis avių ganytojas 
juos keikė ir prakeikė. 
Bet jie to nepaiso ir neša 
šviesos spindulius savo bro
liams, dar tamsybėje esan
tiems.

Cambridgeport’iečiai pra
dėjo darbuotis ir čia, nes E. 
Cambridge lietuviai gyvena 
dideliame skurde ir jų tik 
tas neskriaudžia, kas nenori 
skriausti.

Dabar per pasistengimą 
Ę. Armono ir K. K. 21 d. 
sausio čia buvo diskusijos 
ant temos: nuo katros val
džios darbininkai gali tikėtis 
geresnio gyvenimo? Ar nuo 
republikonų, demokratų, ar 
nuo socijalistų. Po diskusi
jų vienbalsiai pripažino, kad 
socijalistams pridera ateitis.

“Laisvės” choras dainavo 
lietuvių daineles, kas labai 
užganėdino klausytojus. 
Krisčiunas sakė manologą 
“Bagotas”, A. Bartkevičia 
skaitė “Telegramas”, kas 
pridarė labai daug juokų. 
Žmonės jau pradeda žingei- 
dauti apie susirinkimus. Se
kantis susirinkimas bus 28 d. 
sausio, 
teatrai? 
Centre, 
Gore st.

Tema: ar reikalingi
Svetainėj Civic 

kampas Lambert ir 
Amen.

Fanuel Hall’ėj 26 d. sau
sio atsibus protesto mitingas 
prieš vartojimą karės spėkų 
Lawrence’o streike. Kalbės 
Cerrey, streiko organizato
rius Ettor ir vienas streiki
ninkas.

21 sausio Cambridge baž
nyčioj smarkiai susibarė kun. 
Krasnickas su J. Kazlausku. 
Dabar apie tą susibarimą vi
saip pasakojama. Sako, jog 
viskas pasibaigė peštynėmis.

28 d. sausio socijalistų sve
tainėj bus diskusijos ant te
mos: tautos klausimas ir dar
bininkai.

Silas N. Phelps, laukiantis 
mirties bausmės Charlestow- 
n’o kalėjime už nužudymą 
sheriff’o Haskins’o, padavė 
meldimą gubernatoriui pa
keisti jo mirtį viso gyvenimo 
kalėjimu. Phelps gailisi už 
savo blogą pasielgimą ir mel
džia pasigailėjimo jo mote
ries ir 6 mažij vaikučių.

Kardinolas O’Connel pri
bus apie utarninką. Rengia
ma jį pasitikti gana iškilmin
gai, net su pulku kareiviu. 
Daugelis yra priešingu tam, 
kad nemaišyt tikėjimo su 
valdžia. Turbūt gubernato
rius Foss neišduos paliepimo

kareiviams dalyyaut pasiti
kimo iškilmėj.

Vadai abieju legislatures 
šaky apskelbė, jog Grand 
Trunk geležinkelio kompani
jos meldimas atvesti geležin
kelį į Bostoną bus priimtas ir 
perleistas su pasekme nau
dai kompanijos. Tegul kuo- 
greičiausia paleidžia, gal at
siras darbininkams darbo.

Cukemėj American Suger 
Refinery prie Granite St. su
streikavo 300 darbininku dėl 
pakėlimo mokesties. Ju vietą 
užėi^ė 70 streiklaužiu juo
duku. Strekininkai beveik vi
si lietuviai ir lenkai. Darb
daviai kreipėsi prie policijos, 
kad apgintu streklaužius, jei
gu būtu užpuolimai iš pusės 
streikuojančiųjų

Anot,, Keleivio”, nusižudęs 
Kiburys yra tai auka .kapuci
no Kudirkos’ misijos. Po tu 
beprotišku pamokslu, žmoge
lis pradėjo labai daug galvoti 
apie svieto marnastj, ir išra
do, kad nėra reikalo gyventi 
ant svieto.

Andrew M. Cusick, kon- 
traktorius, liko patrauktas į 
teismą už peržengimą tiesu 
8 v. darbo publiškose vietose. 
Cusick apsiėmęs padirbt ka
nalą ant Jernes St. kur, kaip 
policija tvirtina,prižiūrėtojas 
darbo išdirbęs > ištisą dieną 
ir naktį. Sūdžia Ely atrado 
Cusick’ą nekaltu, dėlto kad 
tiesose nepasakyta, kaip ilgai 
turi dirbt prižiūrėtojas darbo. 
Viskas daleistina, o ypač A- 
merikos teisėjams.

Pereitoj nedėlioj Lietuviu 
Ukėsu Kliubas savo, mėnesi
niame susirinkime nutarė 
paaukauti 10 dol. lietuviu 
imigrantu draugijai New Y- 
Yorke, kurios komitetas at
sišaukė į visas Amerikos gy
vuojančias lietuviu draugijas, 
su prašimu rūpintis lietuviu 
ateiviu reikalais. Su tokia- 
pat auka prisidėjo ir Dr-stė 
šv. Kazimiero S. L.

Geriausi overalai unijos 
darbo, vertės 60 centų, šią 
savaitę bus 
po 45 centus.
Tamošaitis ir

233 Broadway,
Yurgeliunas
So. Bostone.

Jurgis Urbšaitis moterų ir 
vyru kostumeriškas kriau- 
čius siuva visokias drapanas, 
taipgi išvalo, prosina, sutai
so ir nudažo. 255 Broadway, 
So. Boston, Mass.

Pranešam skaitytojam, kad .pas Petrų 
Bartkevičių galima gauti visokių kny
gų: mokslišky, dvasišky ir visokiy žo
dynų., Taipogi aš turiu puikiy pasakų 
ir joky knygeliy. Kas jam nusiys 10c. 
markėmis, tas apturės dainy knygų ar
ba pasaky. Siyskit pinigus taip:

Petras Bartkevičia,
877 Cambridge st., E. Cambridge, Mass.

Teatras ir šokiai.
Rengia So. Bostono Lietuvių Jaunuo

menės Ratelis, atsibus 20 vasario (Feb.) 
1912 m., t. y. Užgavėnių vakare, sve
tainėj Dahlgren Hall, kampas E ir Sil
ver sts., So. Boston. Prasidės 7:30 vai. 
vakare. Pelnas skiriamas So. Bostono 
Lietuviy Labdarystės Draugijai.

Komitetas.

MOKSLAE1VIŲ PASKOLOS RATELIO 7-ta kp. 
BROOKLYN, N. Y.

Parengia labai gražų perstatymą ir balių. Bus vaidinama pirmu kartu trijų veik
mių drama ŽMONES”. Minėtas gražus pasilinksminimas atsibus

Subatoje, 3 Vasario (February), 1912
FRANK A. BELLING’O SVETAINEI

KOSCIUSZKO HALL

684 3rd Ave., kampas 21st St., Brooklyn, N. Y.
F*ri»sides* lydini H:1J5 vol. vakare

MONOLOGĄ “VAGIS” ATLIKS J.A.B. POTAM TRUMPA PRAKALBA
Vėliaus balius, lekiojanti krasa, dovanos. Daugiausiai gavusieji atviručių, 

laimės 8 puikias dovanas, vertės nuo 2 dol. iki 1 dol. 50c. Tikimės, kad lietuviš
koji visuomenė prijaus tam darbui ir prisidės su savo centais aušelpimui beturčių 
mokslaeiviy, einančių augštesnius mokslus. Todėl kviečiame visus atsilankyti: 
senus, jaunus, vyrus ir merginas ant taip linksmaus baliaus.

Įžanga: 5Oc. ir 25c. Perkantiems už 50c. tikietą, duosime prenumeratos 
kortą, už kurią gaus 6 savait&ns dykai laikraštį “Kovą”. Nepraleiskite taip 
puikios progos! Nuoširdžiai kviečia KOMITETAS.

!

■

Sustabdyk
kosulį, o su juo ir kitokius kve- 
puojamyjy organy keblumus, kol 
liga nėra dar palietus jūsų plau
čių, kas būtų labai pavojinga. 
Geras nuo to vaistas

Severos Balsamas
Plaučiams

(Severn’s Balsam for Lungs)
Pirmiausia jis sustabdo kosulį, 

o paskui gelbėja pačiam organiz
mui gamtišku būdu atgauti visų 
jam prideramų sveikatų ir tamp
rumų.

Dvejopo dydžio: 25c ir 50c

“Iš skausmo man galva skilte 
skjla!”

“Kenčiu neišpasakytai!”
Šitokius iy panašius dejavimus 

girdime tankiai iš žmonių sergan
čių galvos skaudėjimu. Tatai jie 
lengvai galėtų išsigydyti, jeigu 
tik vartotų

Severos Plotkeles 
nuo Galvos Skausmo

ir Neuralgijos
(Severn’s Wafers for Head

ache and Neuralgija).
Jos nuramina nervus.
Pataiso kraujų.
Sustabdo galvos skausmų.

Kaina 25c dėžei.

H

IENIAUSIAS RUSIŠKAS

B. U. BERNARD
Praneša, jog jo offisas prie 195 
Dorchester St., So.Boston,Mass., 
yra atdaras nuo 4 iki 5 vai. no 
piet, o prieš tų ar po to laiko tefe- 
fonuokite 160 South Boston arba 
524 Roxbury. Gyvenimo vieta 
19 Gaston St., šalę Warren St., 
Roxbury, Mass,

VADOVAS KELIAUJAN
TIEMS Į AMERIKĄ IR 
IŠKELIAUJANTIEMS.

Jeigu nori žinot apie visas laivų kom
panijas, kokie yra laivai, iš kur jie iš- 
plaukia ir kur priplaukia, kiek kur yra 
mylių, kur randasi didieji kompanijų 
offisai, kokius žmones įleidžia į Suvie
nytas Valstijas ir kokių neįleidžia, kiek 
vertės turi kitų žemių pinigai, tai pri
siusi: 15c. stampom žemiau nurodytu 
adresu, o apturėsi minėtų knygelę.

J. VALUKON1S,
261 W. Broadway, So. Boston, Mass.

TEISINGIAUSIA IR'GERIAUSIA

APTIEKA
Sutaisome Receptus su didžiausia 
atyda, nežiūrint ar iš Lietuvos atvež
ti ąr Amerikoniški. Jfityduolių galite 
gauti, kokias tik pasaulyj vartoja, 
taipgi visados randasi lietuvis aptie- 
koriusK. ŠIDLAUSKAS.
EDVARDAS DALY

Savininkas
18 Broadway, So. Boston, Mass.

Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs prisiusime gyduoles per ex presų.

Telephone Fort lllll 504

ADVOKATAS
ATLIEKU VISOKIUS REIKALUS

Nelaimes, Skundus, Reikalavimus, 
Ukesiškas Popicras, Persiskyri
mus ir visokius teismo dalykus.

‘KALBU RUSIŠKAI IR 
LATVIŠKAI.

Morris Katzeff
294 Washington St.

Room 738 BOSTON, MASS

J. P. TUHNIL.A
Užlaikom didelę

Krautuvę į) 
Deimantų, Laikrodžių Waltham ir 
Elgin, Ir Šliiibinių Žiedų. Užlaikom 
keliaujančius agentus ir orderius pai
mam ir pristatom į namus. Užlaikom 
taipgi Didelę Sankrovų DRAPANŲ:Vy- 
rams Siūtus, Overkotus ir Marškinius.

Duodam ant bargo ir ant išmokesčio.

SS22 Washington Street
BOSTON, MASS.

Mūsų agentai: J. A. Peldžius, J. Pocius 
J. Pociūnas ir Liudvikas Davalga.

TIKRA DEGTINE
Jeigu ji|s kada reikalausite

TIKROS RUGINĖS arba BOURBON DEGTINĖS
Tai ateikite pas mus, nes mus OBOT'liN’2 yra išsistovėjus medyj ir 
užpeČėtyta Jungtiniu Valstijų sandėliuose, taipgi užpečėtyta bonkose po 
priežiūra Jungtinių Valstijų valdžios vientik dėlmys.

Taipgi pristatome vesedioms ir per laiškų užsisakantiems už prieina
mų kainų.

BURKE, GALLAGHER & CO
396 ATLANTIC AVE., ncWa°rTes BOSTON, MASS

Parduodame gorčiais už visai žemas kalnas.
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DIDŽIAUSIAS
DARBININKŲ
SĄVAITINLS
LAIKRAŠTIS

LEIDŽIAMAS 
LIET. SOC. 
SĄJUNGOS 
AMERIKOJE

“KOVA” talpina moksliškus, politiškus, bet visiems suprantamus straip
snius.

“KOVOJ” rašoma apie darbininkų gyvenimų, vargus ir nurodoma, kaip 
prašalinti juos.

“KOVOJ” rašoma apie viskų teisybę ir drąsiai skelbiama socijalizmo 
idėją.

“KOVA” tikriausias darbininkų laikraštis.
“KOVA” paduoda žinias iš viso svieto.
“KOVA” metams 8»2.(X) Amerikoj ir kitur.

Prisiųskit savo adresų, o gausite vienų “Kovos” num. pažiūrėjimui 
DYKAL ’ Nuo naujų metu “Kova” išeis tokia kaip “Keleivis”.

Moyamensing Ave.
11%. OV <O. PHILADELPHIA, PENN’A.

ft
ft
ft
ft
ft
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Labai Lengva 
ligai įsivyrauti ir patapti chroniš
ka, jei žmogus ūmai neatkreipia 
domos į savo vidurių sukietėjimų, 
kepenų nesveikatų, vidurių ne- 
varškumų. Tulžies sugedimas, 
geltaligė, gemorojai ir skilvio ne
veikimas yra tai keletas iš dau
gelio ligų, paeinančių iš kepenų 
netvarkęs.

SEVEROS
Balsamas Gyvasties
(Severa’s Balsam of Life) 

pataiso ir sutvarko kaip reikia 
kepenis, pajudina virškinamuo
sius organus gerai veikti ir apsau
goja organizmų nuo choniškų 
skaudėjimų. Kaina 75c

Pranešimas.
Šv. Petro parapija rengia bąli v ant 20 

d. vasario (February), 1912. Atsibus 
Bathesda Hali svetainėj, prie Broad
way, So. Bostone. Visy kitų draugys
čių meldžiam ant tos dienos nieko pana
šaus nerengti. Komitetas.

Skaitytojams.
Meldžiame visų tų “Lais

vės” skaitytojų, kurių prenu
merata jau pasibaigė ir ku
rie gavote nuo Administra
cijos paraginimą panaujinti 
ją, kad pasiskubintumėte ąt- 
naujint, nes mes būsim pri
versti Jums “Laisvės” siun
tinėjimą sulaikyti.

“L.” Admininistracija.

Kataliogas Visiems Dykai! |
Kožnas žmogus mokantis skaityti B 

privalo turėti musų Kataliogą, kuriam j 
atras dai jelį visokių daiktų. Musų I 
Banka priima pinigus užčedyjimui ir J 
moka ų-tų procentų. Siunčia pinigus | 
ir parduoda laivakortes į visas dalis I 
svieto, pigiaus kaip kiti. Spaudinam 
visokius drukoriškus darbus greitai, 
gerai ir pigiai. Reikalaudami kata- 
liogo prisiųskite 2C markę ant adreso:
GEO. A. PUPAUSKY 8c ©

2342 30. LEAVITT 3T. CHICAGO.lt.!.
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RAŠYK man šendi, o rytoj gausi mano lietuvišką iliustruotą Katalogą: 

puikiausių armonikų, koncertinkų, klcrnetų, smuikų, triubų ir tt. Lietuviškų 
knygų fontaniniu - auksiniu plunksnų ir kitokių visokių daiktų.

JAIGU jau turi mano Katalogą No. 8, tai apsisteluok šendi iš jo reikalingus 
sau daiktus, o už poros dienų gausi juos į namus, be jokio klapato.

SENIAUSIA lietuviška prekyste, kuri-nuo 1902 m. teisingom prekem išpildo užasakymus (| 
visus Suv, Valst. Miestus ir miestelius ), per pačtą ir ekspresą. Nepamiršk adreso:

M. J. DAMIJONAITIS, 
812-814 W. 33rd St., Dept. III CHICAGO, ILL.

Vienatinis Lietuvys Kostumeriškas
KRIAUČIUS BOSTONE

Siuvu visokius siutus, overkotus ir šiaip 
visokius rūbus pagal naujausių madų. 
Išplaunu, išvalau, Išnrosinu ir sutaisau. 
Darbų gvarantuoju. Iš toliau atvažiavu- 
siem

GERI KAMBARIAI.
Kas nori gauti gerus kambarius 

valgiu ar be valgio, o taipgi valgį 
kambarių, kreipkitės šiuo adresu:

MRS. CERŠ
21 Thomas Park, So. Boston, Mass.

3KUWC

Pranešimas.
> Garbus Viengenčiai! — Aš, būdamas 
ant kranto pražūties, ir negaudamas 
pas kapitalistus daugiau darbo ir duo-’ 
nos, priverstas esu suorganizuoti ben
drovę “Kibirkštis” ir pasileisti į platų 
pasaulį su drg. Paltaroku.

Mudu keliausime po visas lietuvių ko- 
lionijas su iliustruotais paveikslais iš 
gyvenimo gamtos bei pasaulio, iš gyve
nimo darbininkų, iš istorijos ir 1.1. Dar 
nieko panašaus jus negavote matyti! 
Pasinaudokite proga pamatyti paveik
slus ir klaidas mūsų išnaudotojų ir patįs 
savo klaidingų praeitį ir tolymesnę atei
tį. Pas jus mūsų gyvastis, pas jus mu
sų energija! Pas jus galybė! Reikia iš
tiest savo pūslėtus delnus prięš smakų 
kapitalų. Taip pat turėsite progų iš
girsti, kaip prašalinti jūsų vargus. Męs 
prašome parėmimo iš visų draugijų, 
kuopelių, kliubų, parapijų, nes stengsi
mės suvesti į pažintį visus darbininkus.

Męs turime per 200 paveikslų.
So. Bostone bus rodomi Rusijos ir Ja

ponijos karės paveikslai. (28 d. sausio) 
Amerikos darbininkų judėjimas, (29 d. 
sausio) Iš lietuvių gyvenimo ir daug is
toriškų paveikslų (30 d. sausio). Pa
veikslai bus rodomi po bažnytinėj salėj 
So. Boston, Mass. Pradžia 7:30 vaka
re. Įžanga 10 centų. Širdingai užkvie- 
čiame visus viengenčius, moteris ir vy
rus iš Bostono ir apielinkių.

L. GRIKŠTAS.

NAUJIENA, KOKIOS DA 
NEGIRDEJOTE.

Męs varome biznį šiame mieste per 12 ' 
metų ir jau ištaisėme tūkstančius namų 
puikiausiais rakandais, kurie buna ge
rais 7 ar 8 metus, ir, jei atsitinka par
duot, da galima ant jų pelnyt. Kodėl 
taip? Todėl, kad męs neišmokam tokios 
didelės randos nuo $7.000 iki $8.000,kaip 
kiti štorai, ir nelaikom supirkėjų, ku
riems išmoka nuo 3 iki 4 tūkstančių al
gos ant metų, taipgi nelaikome mana- 
džerių, nes męs galime tų atlikt patys, 
kad sumažint išlaidas, iš ko turi pelnų 
mus kostumieriai. Aš ištaisysiu jus na
mų puikiausiais rakandais už $60,00, už 
kuriuos mokėsite kitam štore $90.00. 
Ateikite persitikrint, jei netikėtumėte, 
galiu yuvestį rakandų dirbtuvę, kur pa
matysite, jog tokios kainos, kaip pas 
mane. Klausk ko nori, jei ne tų patį 
pasakys. Męs pristatome rakandus į 
namus už 50 mylių nuo Bostono. Kalba
me lietuviškai, lenkiškai ir angliškai. 
Atsilankykite po šiuo numeriu:

B. OANNER
338 W. Broadway, So. Boston, Mass,

tarpe E and D sts.

A. G. Groblewski
COR. ELM & MAIN STS.. PLYMOUTH. PA.

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsių Lietuviškų—Lenkiškų Vaistų

Ei

BUK 
VYRAS

50,000
KNYGŲ

Perkant žiūrėk, kini butę ta marke, 
o gauni teifUngai.

Geriausia gyduolė nuo Skaudėjimo 
Galvos, Kataro, Pečių, Krūtinės, Šo
nuose, Reumatizmo, Šalčio, Neuralgijos 
ir įkandimo visokių vabaliukų.

HARRISON UATVES

DISPENSARE
Jan 20 metų nuo įsteluinio.

229 Harrison Avenue
Arti Broadway, BOSTON, MASS.

Patarimai DYKAI!
šiokiomis dienomis atidaryta nuo 9 Iki 8 
vai. vakare. Šventadieniais nuo 10 ryte 

iki 4 po piet.
Gydome visokias ligas Vyrų, Mo
terų ir Vaikų ir taisome DANTIS.

Ateidamas atsinešk šį apgarsinimą.
non*

Tel. 1990 Roxbury

DR. M. J. KONIKOW
548 Warren Street
Prieš Elm Hill Ave.

ROXBURY, MASS.
Valandos: 2-3 Ir 6-7 P. M.

Nedčllomls 2-4 . M.
Kalba rusiškai, vokiškai ir 
liškai.

ft-Q4c)4^494c)4c)4Q.c)4S4c)4c)4c)4eS

DIDŽIAUSIA BOSTONE

OLSEL1S
Vyno, Visokių Likierių, Degtines, Rusiškos “Monopolkos”, 

Šampano, Alaus, Bliaus ir visokių importuotų gėrimų.
Kas atsilankys pas mus ir nusipirks ant švenčių kokių nors gėrimų, tas 
gaus dovanų PUIKŲ KALENDORIŲ- Atsilankykite po šiuo adresu: 
Taipgi duodame kalendorių ant torielkų su prezidentų paveikslais. Kurie 
negalit atsilankyti pas mus, tai reikalaukit per laiškūs, o męs prisiysim 
orderius per expresu. Rašykite lietuviškai.

WILLIAM ZAKON & CO.
21-23 Cross St 1 Boston, Mass
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Egiutero No. 1. 
Egiutero No. 2. 
Zmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis - 
Trejanka 
Linimentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Balsamas 
Antylakson dėl Vaikų 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių 

,, nuo Kirmėlių dėl suaugusių 
Vanduo nuo Akių Skaudėjimo - 
Ugniatraukis - 
Skilvio Lašai - 
Gyduolės užlaikymui Viduriavimo 

ir Kruvinosios ...
“Uicure” arba gydymas

Reumatizmo - - - :
Gyd. dėl nemalimo Pilvo - 
Milteliai apstabdyniui

Galvos Skaudėjimo _ - 
Lašai nuo Dantų Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir

Prakaitavimo Kojų 
Geležinis Sudrūtintojas Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaikų 
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo - - !
Plaukų Apsaugoto]as 
Muilas Plaukų Saugotojas 
Milteliai nuo Kepenų 
Valytojas Plėmų Drabužiuose - 
Rožės Balsamas -
Kinder Balsamas -
Bobriaus Lašai -
Švelnintojas - - -
Kraujo Valytojas - - - !
Nervų Ramintojas - - . :
Egzema arba Od 

pas Vaikus 
Groblevskio Pleisteris

(Kaštavolo) 
Parnada Plaukams - 
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįs 
Gyduoles nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas Ūsų 
Inkstų Vaistas (mažesnė) 
Inkstų Vaistas (didesnė) 
Akines Dulkeles - 
Gydymas nuo uždegimo Dantų arba 

j abelnai Skausmo ir Škorbuto 8 
i Gyduolės ir Mostis nuo Parkų 

ir Niežų -
Gyd. ir Mostis nuo Dedervinės 
Gyduolės nuo Paslaptingos Ligos

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip
gi privalo užlaikyti visada mūsų puikias 
Lietuviškas gyduoles savo Storuose ant 
pardavimo, kad mūsų tautiečiai reika
laudami, galėtų pas savo štorniką nusi- 
Sirkti ir nereikalautų išduoti pinigus 
ovanai kokiems nors apgavikams tose 

apielinkėse. Štornikai, rašykite parei
kalaudami gyduolių, nes iš to geras už
darbis, ir parduokite mūsų tyras Lietu
viškas Gyduoles, kurias męs gvarantuo- 
jame.-• Rašykite šiuo antrašu:

ALB. G. GROBLEWSKI
COR. ELM & MAIN STS.. PLYMOUTH, PA.

25c. 
50c. 

ir $1.60 
35c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
35c. 
25c. 
25c. 
25c.

25c. 
25c. 
50c. 
35c.

$2.00 
$1.00

$ Jf

Vysai Dykai Del Viru
Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vyru 

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip ga: 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima krauj.t 
arbasypili,nubiegima sieklos, patrotitu stypribe, pučkun 
ir kitus ištnietimus, negromulavima, patrotiu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, rum - 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas l\pas. 
strietura irvysasvyru lygas, gal būti išgidomas sava 
natnuse privatiškai, slapta ir labai pygjai. e

Ta, dykai įgauta knyga, pasakis jums kodėl jus 
kentat ir k iip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, > itius ture žinoti kožnas vedes ari a 
nevedes vyras. Ta kiiytra yra parašita par Dakta-a, 
katras atsydave ii To lajka tyrinejmu tu, specijalisku 
lygu. Tetnvkit jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
tižmokam už pačio, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adreaa an 
žemiaus paduotu kuponu, katru^iusk mums šendetia.*

DYK A J GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & CO., L 908 22 Fifth A ue, CHcmo:

Godotinas Tamista: Pagal Ta stos prlžadiejtna, aš noriečjau 
jogTamistaprisiubtumei man vysafldykai v6na jusu knyga del vyrulį

Vardas

Steitas

Čia ir PINIGUS jums pasiunčia į visas pasaulio dalis greitai ir pi
giau negu kur kitur. Važiuojantiems Lietuvon parūpinu guberskus paš- 
portus, taipgi ir atvažiuojantiems jokios baimės nėra pereit rubežiy 
(gronyčią). Važiuojančius patinku ant stočių Bostone ir New Yorke, 
nes aš užlaikau 2 offisu. Norėdami Pinigų siųst ir pirkt Sifkorčiy, pra
šykit aplikacijos, pridedami už 2 c. stempą iš jums artimiausio offiso.

GEORGE BARTASZIUS 
261 Broadway, 558 W. Broome St. 
SO. BOSTON, MASS., NEW YORK CITY,N.Y.

CHICAGO.lt



